
Konkurrence:

I DLO vil vi gerne passe på miljøet og lære 
børn om natur og bæredygtighed. Derfor 
støtter vi organisationen Plastic Changes 
initiativer om at udbrede viden om pla-
sticforurening.   

Plastic Change er en dansk miljøorgani-
sation, der arbejder internationalt for at 
skabe opmærksomhed om konsekvenserne 
af den voksende forurening med plastik i 
havene og miljøet. Plastic Change arbejder 
med dokumentation, formidling og løsnin-
ger, der skal sætte fokus på plastikforure-
ning over for befolkningen, industrien og 
politikerne. 

 
Vidste du at: 
•  Om 10 år er mængden af plastik i havet 

fordoblet, og hvis vi lader stå til, oversti-
ger plastikmængden i 2050 vægtmæs-
sigt mængden af fisk. 

Lær børn, at de kan være 
med til at ændre verden

•  8. mio. tons plastikaffald ender årligt i 
verdenshavene - der er brug for en for-
andring.

•  World Clean Day er verdens største fol-
kelige bevægelse mod plastikforurening. 
Over 113 lande deltager allerede i denne 
skelsættende begivenhed. Visionen er at 
samle 5 procent af verdens befolkning, 
fordelt over 150 lande. (Kilde: www.pla-
sticchange.dk)

Sådan gør I: 
Meld jer til og få en sjov, meningsfuld og 
lærerig dag voksne og børn sammen. Der 
er flere måder at organisere det på. Da den 
15. september er en lørdag, kan det evt. 
kombineres med et forældrearrangement, 
hvor forældrene inviteres med til oprydnin-
gen. Det kan være en arbejdsdag på lege-
pladsen, hvor nærmiljøet også får en ren-

DLO inviterer alle medlemsinstitutioner til at deltage 
i Plastic Changes store World Clean up Day 2018. 

gøring. Det kan være picnic i skoven, ved 
stranden, søen, åen, i parken eller lignen-
de. Alternativt kan det sagtens gøres i ugen 
op til eller f.eks. fredag den 14. september. 
Se mere på www.worldcleanupday.org og 
plasticchange.dk og meld jer til.

Engager børnene ved at fortælle dem 
om, hvad plasticforurening gør ved miljøet, 
og hvorfor det er vigtigt at vi alle tager an-
svar. Lav evt. skraldekunst af det affald og 
plastik, I finder. Lav bannere, som I kan 
hænge op, og vis lokalmiljøet, at I samler 
plastic og affald den dag. Hav et tema om 
havets dyr og kig på hvorfor plastik i havet 
kan skade en hel fødekæde. Brug evt. bo-
gen Plastik i havet, der i tekst og billede vi-
ser, hvad plastik i verdenshavene betyder for 
dyrelivet og den mad, vi putter i munden. 

Konkurrence: 
Vind en fagbog, der kan gøre jer 
klogere på natur, udeliv og science i 
børnehøjde
Det dagtilbud, der tager det bedste foto 
fra oprydningsdagen og sender det ind til 
DLO, vil komme i næste nummer af BØRNS 
hverdag og vinde bogen Sæt spor - Natur, 
udeliv og science i børnehøjde af DLOs 
konsulent Sanni Maria P. Korsgaard. Bogen 
er en praksisnær og anvendelig bog, der 
udkommer på Dafolos forlag og er den 
først i en serie på seks, som hver dækker 
de seks læreplanstemaer, der er beskrevet i 
Den styrkede pædagogiske læreplan.


