FÖRSKOLA

HEJ ALLA FÖRÄLDRAR/VÅRDNADSHAVARE!

Vi måste bli bättre på att hushålla med jordens resurser. Att materialåtervinna är ett konkret sätt att göra
en insats för miljön. Materialet i, till exempel, en helt vanlig mjölkkartong är en värdefull råvara som kan användas till nya produkter om vi lämnar den till återvinning istället för att slänga den i soporna. Detta sparar
resurser och minskar energianvändningen.
I Sverige är vi duktiga på att återvinna, bland de bästa i världen faktiskt. Men när det gäller att återvinna
just dryckeskartonger, en förpackning som innehåller t.ex. mjölk, juice, yoghurt, krossade tomater, är vi
fortfarande sämre än Europa i genomsnitt. Under de år Kartongmatchen har funnits har återvinningen i
Sverige ökat, så idag återvinns en tredjedel av alla dryckeskartonger.
”En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett
ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska
också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar
utveckling - såväl ekonomisk och social som miljömässig.” - Läroplan för förskolan, Lpfö 18
Kartongmatchen hjälper förskola och skola att jobba med miljö och hållbarhetsfrågor, genom att erbjuda
massor av pedagogiskt stödmaterial i form av filmer, övningar och presentationer med mera. Allt samlat på
www.kartongmatchen.se. De senaste åren har vi ordnat en stor nationell tävling, Kartongmatchen, som
engagerar barn i förskolan och elever i grundskolan upp till åk 6. Tävlingen handlar bland annat om att i
hemmet hjälpa till att återvinna dryckeskartonger. Kartongmatchens tävling har på kort tid blivit den mest
populära skoltävlingen någonsin med hittills närmare 220 000 deltagande barn och elever. Årets tävling
pågår till den 6 mars 2020.

En del övningar involverar hemmet och er
som förälder/vårdnadshavare.
Kartongmatchen arrangeras av Tetra Pak
tillsammans med Världsnaturfonden WWF
och Panda Planet WWF för unga.

Kom ihåg oss kartonger!
• Vi är en värdefull råvara för nya produkter
• Vi är lätta att återvinna
• Det är rätt för miljön att återvinna

Världsnaturfonden WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens
naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni
med naturen genom att:
• bevara världens biologiska mångfald
• verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt
• minska föroreningar och ohållbar konsumtion.
www.wwf.se www.pandaplanet.se
Tetra Pak är en världsledande förpackningsproducent. Som en del av vårt
miljöarbete arbetar vi aktivt på olika sätt med att öka återvinningen av kartongförpackningar och inspirera till ett beteende för en hållbar utveckling.
www.tetrapak.se

Tips!
För bra tips, inspiration och fakta om återvinning, följ Återvinnarna på Facebook!
Även Tetra Pak och Världsnaturfonden WWF
finns på sociala medier. Följ oss gärna!

