
  

 

Kampanjen 

VECKA FÖR 
HÅLLBAR KONSUMTION 

vecka 48, november 2014 

POSTERTÄVLING 
 

nder vecka 48 kommer kampanjen vecka för hållbar konsumtion att genomföras. 
Nynäshamns Naturskola driver kampanjen i samarbete med Nynäshamns kommuns 
miljöstrateg. Kampanjen är inspirerad av den köpfria dagen (Buy Nothing Day) med 

mottot ”Handla genom att inte handla” som inrättades 1992 i Canada. Den infaller oftast den 
sista lördagen i november i samband med att julhandeln startar. Den köpfria dagen genomförs 
för att uppmärksamma att miljontals människor har en livskultur, som bygger på att shoppa 
nya saker. www.enkopfridag.se. Läs mer i lärarhandledningen.  

Under vecka 48 kommer ni som är lärare, särskilt bildlärare, att kunna delta med era 
elever i denna postertävling. Tävlingen går ut på att göra en illustration med valfri teknik. 
Några förhållningsregler finns: 

1. Illustrationen ska ha med kampanjens syfte att göra t.ex. konsumtion, tjänster och kultur som 
alternativ till prylar, upplevelser, gratisnöjen mm. Vad man kan göra istället för att handla och 
ändå tillfredsställa sina behov. 

2. Illustrationen ska vara färgrik. Använd inte blyerts på enbart vit bakgrund, utan gärna kritor, 
tusch, målarfärg eller färgat papper som klipps och klistras ihop till en bild. 

3. Undvik namn på märken eller affärer. Det kan t.ex. inte stå H&M på en affär man har ritat, 
utan då får man skriva Klädaffär istället. 

Tema för årets postertävling är BEHOV 
Den vinnande postern kommer att användas i A3-format som reklam i nästa års kampanj. 
Under v 49 kommer en jury att utse det vinnande bidraget. Juryn består av politiker, 
bildlärare, miljöstrateg och Naturskolan. Fyndighet och humor kommer att premieras.  
 
Elevernas bidrag ska vara hos Naturskolan senast tisdag 2 december 2014. 
 
Priser 
1: a pris 3000 kr till klassen 
2:a pris 2000 kr till klassen 
3:e pris 1000 kr till klassen 
 
Välkomna att delta!  
Mats och Robert på Nynäshamns Naturskola och Hanna, Nynäshamns kommuns miljöstrateg 
__________________________________________________________________________ 
 
 

U

Åk 1-9 

Priset kommer att delas ut av 
kommunpolitiker. 

http://www.enkopfridag.se

