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Håll Nynäshamn Rent 2017
Bakgrund
Håll Sverige Rent startade sin kampanj ”Håll naturen ren” på 60-talet. Då som nu är det kampen mot
nedskräpningen som står i fokus. Tanken är att om vi i tidig ålder bryr oss om vår närmiljö så kommer
vi i framtiden också bry oss om vår miljö i ett större perspektiv.

Den nationella Vi håller rent veckan v 17
Håll Sverige Rent driver arbetet med den nationella "Vi håller rent" som infaller vecka
17 varje år. Förra året deltog 804570 skräpplockare och 268 anslutna kommuner. I
Nynäshamns kommun deltar ca 2.500 personer. I Nynäshamn är denna vecka ett
samarbete mellan Nynäshamns Naturskola och Parken.

Kampanjen Håll Nynäshamn Rent
Nynäshamns Naturskola och Parken vill gärna samarbeta med personer utanför
skolorna. Tanken är att både skolor och förskolor ska delta under v 17 men också aktiva
pensionärer och pensionärsföreningar. Eftersom detta arbete är så viktigt för
kommuninvånarnas trivsel, och alla kanske inte kan delta just under v17, tänker vi oss att pensionärer
och pensionärsföreningar kan fortsätta under 4 veckors tid.

Syfte
Kampanjen är tänkt att få följande positiva effekter:
- ökad trivsel och ökad trygghet
- ökad medvetenheten hos kommuninvånarna och minskad benägenheten att kasta skräp på
gator, allmänna platser och i naturen.
- ökat kurage hos barn, elever och övriga kommuninvånarna att våga säga till varandra om
man skräpar ner
- återföra skräpet till återvinningssystemet genom källsortering
- minska risken för skador hos barn och djur (av t.ex. glasskärvor)
- ökat ansvarstagande för den gemensamma utemiljön i kommunen
- ökad insikt om den pedagogiska kopplingen mellan synligt skräp och utsläpp av osynliga
växthusgaser (nedskräpning av atmosfären)
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Stöd för skräpplockarveckan i läroplanerna Lgr 11 och Lpfö 98
Kapitel 1. Skolans värdegrund och uppdrag
Grundläggande värden, här ingår bl a:
”Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt

för

vår gemensamma miljö.”
Under Skolans uppdrag framgår det att;
Genom ett
miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan
påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor.
Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan
anpassas för att skapa hållbar utveckling.
”I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. ….

Kapitel 2. Övergripande mål och riktlinjer
2.1 Normer och värden
Ett av målen är att varje elev;

”• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.”
”Läraren ska

• klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets

värdegrund och dess konsekvenser för

det personliga handlandet,”
2.2Kunskaper
Mål (några exempel)
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

• kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och
etiska överväganden,
• har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
• har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och
samhället,

2.3 Elevernas ansvar och inflytande
Riktlinjer
Alla som arbetar i skolan ska

• främja

elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella
och fysiska skolmiljön.
Kursplan centralt innehåll (ett exempel)
Biologi
Åk 7-9: ”• Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som
konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

Lpfö 98 (rev 2010)
Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö-och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en
positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar
sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp.
Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till
en bättre miljö både i nutid och i framtid.
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Dokumentation
Varje kontaktperson ser till att arbetet dokumenteras på ett enkelt sätt med bilder. Ett fotografi från
varje kontaktperson, som visar arbetet under kampanjen, skickas till Nynäshamns Naturskola.
Bilderna läggs ut på Nynäshamns kommuns hemsida och Naturskolans hemsida som dokumentation
tillsammans med uppgifter om antal deltagare mm.

Nynäshamns kommuns lokala miljömål 2010-2016
Nynäshamns kommun arbetar som alla andra kommuner i Sverige mot de 16
nationella miljömålen och bryter ner dem till kommunal nivå. Kampanjen är ett inslag
i arbetet med Nynäshamns kommuns mål; ”Att minska uppkomsten av avfall. För det
avfall som ändå uppkommer gäller att återanvändning och återvinning liksom annan
hushållning med material, råvaror och energi ska främjas för att ett kretslopp ska
uppnås”.

Organisation
Varje skola, förskola och pensionärsförening (eller privatperson i bostadsområde, promenadgrupp,
kamratgäng) utser en kontaktperson. Denna kontaktperson kommer att få information från Naturskolan
och Parken om vad som gäller under kampanjperioden. Kontaktpersonen utser ett städområde i samråd
med Parken för att undvika att olika grupper städar på samma ställe.
Materiel skola och förskola
- varje kontaktperson (en kontaktperson per skola/förskola) får ett antal sopsäckar
- varje kontaktperson får ett antal soppåsar i två olika färger (för sortering)
- varje kontaktperson får låna ett antal skräpplockstavar
- varje kontaktperson får låna ett antal vågar från Naturskolan
- efter v 17 får varje kontaktperson, som lämnar in relevanta kontouppgifter inom en månad,
1000 kr för sin skolas/förskolas arbete att städa ett yttre område (ej på gården).
Kontaktpersonen bedömer vilken klass eller avdelning som förtjänar pengarna.

-

Håll stranden ren
För att arbeta vidare med stranden kan Håll Sveriges Rents ”Clean-up kust” vara
intressant. Det är ett sätt att kämpa mot nedskräpningen av våra stränder.
Information finns på http://www.hsr.se/clean-kust
Naturskolan har skrivit en handledning med 10 olika aktiviteter. Finns på hemsidan
under fliken Kampanj/projekt Håll Nynäshamn rent 2016.
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Att läsa
För alla er som vill delta i denna kampanj och vill veta mer om nedskräpning, få fler argument för
kampanjen och om vad lagen säger finns Håll Sverige Rents handledning; ”Lärarhandledning med
studie- och inspirationsmaterial om nedskräpning” för förskola och skola.

Pedagogiskt material
För 6 års sen anordnades en slogantävling. "Tack för att du håller Nynäshamn rent" den sitter
på alla soptunnor i hela Nynäshamns kommun.

Rapportera skräp i Håll Sverige Rents app
Med vår mobilapp kan vem som helst rapportera nedskräpning. Appen är gratis att ladda ner
för både Iphone och Android och är lätt att använda. Du kan också skicka in en rapport
via vårt webbformulär.

http://www.hsr.se/engagera-dig/rapportera-skrap-med-var-app

Ny lag
Det har införts en ny lag en s.k. nedskräpningsförseelse som leder till penningböter. Syftet med den
nya lagen är att det ska kunna bli enklare att ställa den som skräpar ned till svars.
Vi vet alla hur illa det kan se ut i parker och på grönområden en sommarmorgon, med mat- och
dryckesförpackningar, engångsgrillar etc. Idag krävs att polisen skriver en anmälan för att ingripa och kunna
ställa nedskräpare till svars. Med lagändringen öppnas för att ordningsbot kan utfärdas direkt på platsen, säger
miljöminister Andreas Carlgren. - Vi gör inte detta för att folk ska behöva betala en massa böter, utan för att de
istället ska sluta skräpa ned. Arbetet mot nedskräpning måste självklart ske på olika sätt och man behöver även
arbeta med attityder och göra det tydligt att det inte är acceptabelt att skräpa ner.

Ni som vill vara med v 17
Anmäl er till Naturskolan senast 15 mars så har vi möjlighet att beställa
sopsäckar, påsar och tillverka plockstavar. Anmälda får materialet under v 16.

Välkomna att delta
Parken, tel 08 52068305, Kjell Stokki,
Naturskolan tel 08 520 73565, Mats Wejdmark, Robert Lättman-Masch
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Detta gäller för förskolor och skolor som vill vara
med i kampanjen v 17 och göra en insats för ett renare
Nynäshamn.
1. Fyll i deltagarlistan som sitter längst bak i denna info. Finns som wordfil på hemsidan.
Deltagarlistan blir er anmälan till v 17. Deltagarlistan kan också användas för internt
bruk t.ex. för skolor där många klasser ska delta i arbetet. Fyll i alla kolumner utom
sista och skicka den till Naturskolan senast 15 mars.
2. Lärarhandledning med studie och inspirationsmaterial om nedskräpning och andra
skrifter finns att hämta på Håll Sverige rents hemsida. Pedagogiskt material.
3. Under v 16 kommer svarta sopsäckar, plastpåsar plasthandskar och skräpplockstavar
att fördelas till alla kontaktpersoner. Ange på anmälningsblanketten hur många
handskar samt plockstavar som ni önskar att låna (det finns 450 st för utlåning).
4. Under v 17 pågår arbetet ute på skolor och förskolor. Skräpet sorteras med brännbart i
den stora svarta sopsäcken, metall och restavfall i ICA-kassen och glas i Willyskassen. Soporna vägs (för statistik) och ställs på utlovad plats för hämtning. Alla
som anmält sig kommer att få en våg för att kunna väga de olika fraktionerna.
5. Efter v17 ansöker varje kontaktperson om 1000 kr till den klass eller
avdelning som städat ett yttre område (en klass per skola eller en avdelning
per förskola). Kontaktpersonen väljer klass/avd. och lämnar in blanketten till
Kjell Stokki inom en månad. Kontaktpersonen skickar också en bild som
dokumentation över arbetet till Naturskolan (med tillåtelse att läggas på
Naturskolans hemsida).
6. Alla lånade skräpplockstavar lämnas tillbaka till Kjell Stokki. Ring 520
68305 (växel).Parken kommer att köra ut plockstavar och hämta.
7. Alla vågar skickas på internpost till Naturskolan.

Om du har frågor om v 17, ring Naturskolan på tel 3565 eller 3709
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Håll Nynäshamn Rent
Information om hantering av skräpet
• Dokumentera skräpplockardagarna och skräpet med bilder och skicka till
Naturskolan senast 9maj.
• Sortera skräpet så här:

Svarta sopsäcken

ICA-kassen

Willys-kassen

Brännbart
t.ex. plast, tyg, papper,
kartong, förpackningar,
trä, fimpar, påsar

Metall och restavfall
t.ex. plåt, järnskrot,
porslin, skor, läder

Glas
t.ex. glasflaskor,
glasburkar, glasskärvor

• Väg soporna och ställ de på överenskommen plats för hämtning. Låt
gärna eleverna och barnen komma på ett eget sätt att väga. Meddela
vikten till Naturskolan senast 9 maj.
• Alla vågar skickas tillbaka via internpost till Naturskolan.
• Lämna tillbaka plockstavarna till Parken (Kjell Stokki 08 52068305). Om
ni har många kan Parken komma och hämta annars kanske ni kan be
vaktmästaren att lämna dem vid kommunens förråd.

Om du har frågor om v 17, ring Naturskolan på tel 3565 eller 3709
Lycka till!
Mats och Robert
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Håll Nynäshamn Rent 2017
deltagarlista i HSR Vi håller rent veckan
Fylls i av Naturskolan
Förskola/skola och
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Håll Nynäshamn Rent 2017
Rekvisition om pengar.
Efter v17 ansöker varje kontaktperson om 1000 kr till den klass eller avdelning som städat ett
yttre område (en klass per skola eller en avdelning per förskola). Kontaktpersonen väljer
klass/avd. och lämnar in blanketten till Kjell Stokki inom en månad.

Interndebitering gäller skola/förskola
Ange
skola/klass
och vilket
städområde

Konto

Ansvar

VSH

Obj/projekt nr

Belopp

1000 kr

Kontouppgifter för pengar till klasskassa.
Ange städområde:
Skola/klass:
Namn:
Adress:
Postnummer:
Clearingnummer samt kontonummer:
Bankens namn

Skickas till
Kjell Stokki
Parken
149 81 Nynäshamn
Vid frågor kontakta Kjell Stokki Parken Nynäshamns kommun.
Tel 08-520 68305.

Postadress
Nynäshamns kommun
Viaskolan, Naturskolan
149 81 Nynäshamn

Besöksadress
Fax
Tel/Mobil
Sjöudden
08 520 38590
Mats 08 520 73709
Slutet på Storeksvägen
Robert 08 520 73708
Ösmo
Hemsida www.nynashamnsnaturskola.se

E-post
mats.wejdmark@naturskolan.pp.se
robert.lattman@naturskolan.pp.se

