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En mentor er en erfaren person, som gennem rådgivning, sparring, vejledning, coaching og feedback deler
ud af sin erfaring og sine kompetencer for at støtte op om andres udvikling. Derved skal en miljømentor
hjælpe de mindre erfarende personer med at blive en erfaren miljøagent.
En miljømentor kan i folkeskolen også ses som en “besøgsven”, hvor en eller flere elev(er) fra de ældre klassetrin besøger en klasse fra de lave klassetrin. På disse besøg er en mentors ansvar at formidle,
hvordan man bliver en god miljøagent. Disse formidlinger kan ske via fysisk læring, da man lærer bedre
igennem sjov. Derved er der lavet to opgaver, som bliver forklaret længere nede.

10 GODE RÅD TIL EN MILJØMENTOR

1) Du skal være imødekommende over for dem, som du er mentor for.
2) Du skal selv være miljøbevidst.
3) Du skal sætte dig ind i de to opgaver, som du skal hjælpe med.
4) Du skal selv have prøvet begge opgaver, før du lærer fra dig.
5) Du skal kunne formidle din miljøviden.
6) Du skal altid være smilende og sød, når du er i din miljømentor-rolle.
7) Du skal være fair, når du vurderer de yngres opgaver.
8) Aldrig bedøm de yngre ud fra kendskab. Alle behandles ens!
9) Du skal føre en god tone med dine med-miljømentors.
10) Du kan altid henvende dig til foreningslederne ved spørgsmål og tvivl.

HVORDAN SKAL EN MENTOR HJÆLPE?

De unge mennesker har selv sat ord på, hvordan en mentor bliver synlig og hjælpsom:

En miljømentor skal være
tydelig med en vest hvor
der står “Miljøagent” på!

7-9 klasses elever skal
være miljømentors for de
yngre klasser!

En Miljømentor skal have
besøgedage, hvor de skal
lære fra sig.

En miljømentor skal
give viden om miljøet
videre via sjove lege,
konkurrencer, spil
& orienteringsløb.
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HVORDAN SKAL DEN SORTERES?
Sortering af det meste af affaldet i det almindelige hjem og på skolen ender hurtigt med at ligge på rygraden, men nu skal I udfordre jer selv. Bagefter kan I som miljømentorer udfordre de yngre, som I er miljømentorer for.
Meget af det, vi omgiver os med og bruger i vores hverdag, er ting som er sammensat af flere forskellige
materialer, og som derfor skal skilles ad, før materialerne kan genbruges.
Opgaven går ud på, at I skal skille en genstand, som I ikke længere kan bruge, ad. Det skal være en ting
som er sammensat af forskellige materialer. Det kan være legetøj, en kontorstol, et strygebræt, en plæneklipper eller hvad med et klaver? Der er mange muligheder (se evt. sidste side under ”hvordan får jeg fat på
affaldet?”)
I skal nu skille jeres genstand ad og sortere det hele i forskellige fraktioner (dele af affaldet), så I bliver opmærksomme på, hvor mange forskellige materialer en enkel genstand faktisk er lavet af. Når I har sorteret
alle delene, kan rigtigt meget – måske det hele?! – kan genbruges og blive til nye ting.
Prøv at se om du kan finde nogle af disse fraktioner (dele af affaldet):
• Direkte genbrug
Du skal altid først overveje, om der er noget, som du eller andre kan bruge, som det er.
Det kan fx være, når du køber et par nye sko, at du kan bruge skokassen til at gemme dine fodboldmedaljer i, eller din lillesøster kan måske lave sig et dukkehus af kassen?
•
•
•
•
•
•

Pap
Papir
Hård plast
Metal
Træ
Elektronik

Disse dele af din genstand kan genbruges og laves til nye materialer, når du afleverer dem korrekt sorteret
på genbrugspladsen.
Der vil også være andre dele som måske ikke kan genbruges, men som skal sorteres og afleveres på genbrugspladsen, så sørger de for at skaffe det korrekt af vejen.
Det vil være:
• Farligt affald (fx batterier)
• Brændbart materiale
(det er det materiale, som ikke hører til i nogen af de andre fraktioner og som kan brændes)
KONKURRENCE
Konkurrer med dine klassekammerater i små hold. Se hvem der kan finde flest fraktioner i en enkel genstand. Eller se hvem der har mindst materiale tilbage, som ikke kan genbruges.
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HUSK DET DERHJEMME
Husk det, som du har lært i dag, når du kommer hjem.
Næste gang, du skal skille dig af med noget, du ikke længere bruger, så overvej først om der er andre, der
kan bruge det. Hvis ikke der er nogen, der kan bruge det, så husk at skille dit affald så meget ad, som det
er nødvendigt og aflever delene på genbrugspladsen eller læg dem i din genbrugsbeholder, så de enkelte
dele kan genbruges.
Eksempler på ting i et almindeligt hus som skal skilles ad, inden det kommer i genbrugsbeholderen er:
• En indpakning til en tandbørste (pap og plast til genbrug),
• Et reklameblad, der er pakket ind i blød plast (papir til genbrug, plast til restaffald)
• En gammel CD i cover (hård plast og papir til genbrug, CD til restaffald)
• Indpakning til legetøj (fx hård plast, pap og små metalclips til genbrug)
• En kasse indpakning til sodavandsdåser (pap til genbrug, blød plast til restaffald).
VIS ANDRE HVAD I KAN
Når I har lavet denne smadre-opgave, så skal I stolt vise den frem til alle, derfor bør I dele det med andre.
Dette giver et godt indblik i, hvad man laver som miljøagenter i Mariagerfjord Kommune. Derved kan I
måske inspirere andre kommuner i Danmark.
UDSTILLING
I kan også arrangere en fremvisning eller en udstilling med det, som I har fundet, for nogen, som ikke har
deltaget. Forklar også hvorfor det er vigtigt at genbruge, så meget materiale som muligt, og forklar hvordan
man kan skille sammensatte ting ad, som man har derhjemme, så de kan genbruges.
DEL PÅ SOCIALE MEDIER
Det er sjovt at dele sine opgaver, som I laver som miljøagent, da jeres andre venner og jeres familier så
kan følge med i, hvad I laver. I gør derved også flere bevidste om, hvor gavnlige miljøagenterne er, hvilket
kan inspirere resten af landet.
DEL SJOVE BILLEDER FRA SMADRE-DAGEN
Under denne smadre-opgave opstår mange sjove og spændende situationer, som I kan have lyst til at tage
billeder af. Del enten disse billeder på Facebook eller Instagram, så de andre miljøagenter kan se, hvad
jeres hold laver. Deler I på Instagram, så kan I hashtagge billedet #miljøagent, så der kommer en fælles
samling på billederne fra opgaverne. På sigt opstår måske nogle konkurrencer, hvor man gerne vil have et
overblik over alle de billeder, der er taget.
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HVORDAN FÅR JEG FAT PÅ AFFALDET
Du har måske noget ”sammensat” affald (noget, der består af forskellige materialer) derhjemme, som du
kan tage med.
Du kan også kontakte Benny Eriksen, som er driftskoordinator for genbrugspladserne på tlf.nr. 24 42 45 23.
Han vil gerne hjælpe med at finde nogle rigtigt gode ting, som I kan skille ad.
Husk at kontakte Benny i god tid, inden I skal bruge affaldet.
HVORDAN KOMMER JEG AF MED AFFALDET
Når du er færdig med opgaven, har du nogle fine fraktioner, som kan genbruges. Du kan aflevere delene
på genbrugspladsen. Kontakt evt. Benny Eriksen, som er driftskoordinator for genbrugspladserne på tlf.nr.
24 42 45 23.
HUSK
Aftal agentarbejdet med Charlotte: chspe@mariagerfjord.dk
POINT
Denne opgave giver 5 point.
I har mulighed for at få yderligere 5 points, hvis I arrangerer en fremvisning eller en udstilling med det, som
I har fundet, for nogen, som ikke har deltaget. Forklar også hvorfor det er vigtigt at genbruge, så meget
materiale som muligt, og forklar hvordan man kan skille sammensatte ting ad, som man har derhjemme, så
de kan genbruges.
UDSTYR
Kontakt Charlotte: chspe@mariagerfjord.dk - hvis du gerne vil have briller og agentvest til fremvisningen.

