Projekt Madspild

På Krogårdskolen har vi i 7.a arbejdet med madspild i skoleåret 2016/2017 - projektet har kørt i foråret og
igen i efteråret, for at måle om vi er blevet bedre til at reducere det madspild, der havner i skraldespanden
og i stedet øge opsamling til bæredygtig energiproduktion.

Vi startede med at tilmelde skolen til Daka ReFood, som kommer ugentligt og
indsamler madaffald. Herefter genanvender de madaffaldet og bruger det til at
producere stege- og friturefedt på en måde, der giver bedst mening miljømæssigt,
økonomisk og dermed bæredygtigt. De gør også andre ting, men det her er det
vigtigste.
Herefter talte vi med skolens kantine. Eva og Marianne er gode til at sørge for, at de ikke har madspild i
kantinen, så det er jo godt. Men vi talte også om, hvad man kan gøre på skolen for at bruge ordningen med
Daka ReFood ude i klasserne og gøre det til en god oplevelse og noget eleverne har lyst til at være med på.

Vi blev enige om, at alle de yngste elever ( som er dem der mest har madpakker med) kan lære at de ikke
må smide mad i skraldespanden. De skal tage det med hjem og spise senere eller smide det i nogle
beholdere, som de skal aflevere i skolens kantine. Marianne og Eva vil så godt hjælpe de små med at smide
det rigtigt ud i de store beholdere.

Så blev der indkøbt 12 små beholdere til klasserne, så de havde et sted at smide det mad de ikke spiser.
Vi tale om hvad der skulle være udenpå spandene, så de små elever kunne finde ud af, hvad det går ud på.
Vi lavede også nogle opgaver de skulle løse, og vi brugte tid på at øve hvad vi ville sige til børnene. Det er jo
ikke kompost der skal laves ud af maden, så de må fx gerne smide brød og pålæg i madspildsbeholderen.
Det synes vi selv var lidt forvirrende i starten, men det hele kan bruges af Daka ReFood.
Det skulle vi være sikre på at de forstod. vi var i alle begynderklasserne, førsteklasserne, 2.klasserne og
3.klasserne. Her er vi i en af klasserne og fortæller om det:

Det var meget sjovt at lære dem, og de fik
os også til at grine med alle deres spørgsmål.

Her går vi rundt og viser vores
mad-spande, som skal tømmes
hver dag.
Når mælkeduksene går op med
mælkekurven, så snupper de
lige madspanden med.

Vi synes da også de blev meget
flotte og børnevenlige:

Det sværeste var faktisk at få dem til at forstå, hvorfor vi ikke skal smide mad ud, når vi samtidig kom og
viste dem, hvor de skulle smide det ud. Derfor lavede vi nogle spørgsmål og opgaver, så de måske bedre
kunne forstå det.

Sådan kom de til at stå ude i klasserne på
katederet:

I starten var det en lidt for god "opfindelse",
fordi nogle smed mad ud, som de vist godt
kunne spise, men de synes det var spændende
at smide det i madspandene.
Så måtte lærerne ind og hjælpe os. Vi fandt også
ud af, at nogle glemte at komme poser i. Så blev
de ret ulækre.
Herefter gik det rigtig godt i lang tid.
Men det var godt at vi gik rundt igen efter ½ år, for to af klasserne havde helt glemt det igen. Og en af
klasserne glemte hele tiden at få afleveres spandene, så der var gammel mad i klassen. Men resten af
klasserne have fået gode vaner. Det var godt at få opfrisket, så nu kører det hele godt igen. Men vi tænker,
at vi hellere må komme igen om ½ år og friske det op igen. Der kommer jo også nogle nye klasser, som vi
skal lære de gode vaner.

Vi har også fået logoet på Krogårdskolens hjemmeside - så det er vi faktisk ret stolte af!
Hilsen 7.a

