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Påmeldingsskjema ”Skole-Rusken 2022”
For å melde din skole på Skole-Rusken 2022, gå inn på 
skjemaet vårt på nett.

Meld din skole på og gjennomfør aksjonen fra 
11. april 2022 - 20. mai 2022

Alle skoler som er påmeldt og gjennomfører rydding er med i 
konkurransen om å bli kåret til vinner av Rusken-aksjonen 
2022. Nytt av året er at premien er økt til 10.000 kr til 
elevrådet/miljørådet.

Har du spørsmål om aksjonen, kontakt:
gronnbarneby.prosjekt@trondheim.kommune.no 
Telefon: 959 07 100 / 72 54 25 53

Jesper og Elias på ruskenaksjon
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Trondheim kommune 
Miljøenheten, Grønn Barneby 

Postboks 2300 Torgarden 
7004 Trondheim

Telefon: 72 54 25 50

www.trondheim.kommune.no



Miljøenheten

Bli med på  
Skole-Rusken 
2022
Delta i årets ryddeaksjon og bidra til et renere 
nærmiljø og miljøbevisste elever.

Bli med og vinn kr 10000,- til elevrådet ved din 
skole – meld dere på nå!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOoTPsM5gPdNQAYr4Do4pu7H7gRpyKgfcH4_Qm9nOGUysqRw/viewform?entry.2063732287&entry.160710958&entry.1349907866
https://forms.gle/6mAGkzz8DzU8rs6g7
https://forms.gle/HDEP1pUZeEHuA3hk6


Det er så lite som skal til før det både blir renere og vanskeligere å 
kaste nytt søppel! Jo ryddigere et område er, jo mindre er sjansene 
for at noen kaster noe der.

Trondheim kommune inviterer alle skolene i Trondheim til å være 
med på Skole-Rusken 2022.

Aksjonen går fra 11. april til og med 20. mai og vinneren vil få 
10000 kroner til fritt bruk av skolens elevråd/miljøråd. Legg merke 
til at vi har økt premien fra 5000kr til 10000kr.
For å være kvalifisert til å vinne må skolens elever i organisert form ha 
plukket søppel på skolens uteområde og i nærområdet minst 2 ganger i 
aksjonensperioden. 

For å melde din skole på Skole-Rusken 2022, gå inn på nettskjemaet  
og registrer din skole som deltaker. 

En stor del av det som kastes i naturen, tar det lang tid å bryte ned. 
Nedbrytningstiden for søppel er vanskelig å anslå, for den avhenger av 
hva søppelet er laget av og de fysiske forholdene der søppelet havner 
(som fuktighet, temperatur, lys og lufttilgang). 

Disse tallene som er hentet fra Grønn hverdag sine nettsider
gir imidlertid en viss pekepinn:

• Sigarettstump: opptil 12 år
• Plastposer: 10-20 år
• Plast (for eksempel brusflasker):

Uendelig - blir til mikroplast som
ikke blir borte

• Glass: mer enn 1 million år

• Melkekartong
(papp med plastbelegg): 5 år

• Fiskesene: 600 år
• Appelsinskall: 6 måneder
• Aluminiumsboks: opptil 300 år
• Isopor: 1000 år

Slik blir dere med i aksjonen Skole-Rusken 2022

• Diskutere i skolens elevråd om dere ønkser å være med og samarbeid 
med skolens ledelse for å finne tid til at elevene kan plukke søppel 2 
ganger i aksjonsperioden. Definerer hvilke klassetrinn som skal ha ansvar 
for ulike uteområder på og rundt skolen.

• Meld dere på aksjonen
• Plukk søppel minst 2 ganger i perioden 11. april til 20. mai.
• Vi oppfordrer de som har mulighet til å bruke en av dagene til 

strandrydding. Dette er frivillig og kan registreres på
Ryddeportalen til Hold Norge Rent

• Vinnerne kåres i siste uke før sommerferien og vil få 10000 kroner
som elevrådet/miljørådet fritt kan disponere til et formål elevrådet selv 
ønsker.

Påmeldingsfrist: 29. april 2022

Vi anbefaler å bruke LOOP sine flotte nettsider som 
omhandler 
kildesortering og avfallsbehandling knyttet opp mot 
Kunnskapsløftet.
I forbindelse med dette arbeidet anbefaler vi å bruke LOOP miljøskole 
sitt opplegg. Opplegget er tilpasset alle aldersgrupper. Du finner mange 
gode undervisningsfilmer på siden. Materiell som
bestilles fra LOOP miljøskole er gratis.
Materiell som bestilles på LOOP sine sider vil da komme rett i posten til 
skolen uten noen kostnad.

Nettside til LOOP Miljøskole
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https://xn--miljskole-o8a.no/
https://miljoskole.loop.no/
https://holdnorgerent.no/ryddeportalen
https://ryddenorge.no/
https://forms.gle/HDEP1pUZeEHuA3hk6



