Rektor, Grønt flaggkontakter og lærer i Mat og helse

UNDERVISNINGSPAKKE OM MATSVINN
FOR 6.TRINN
Matsvinn er et miljøproblem som alle kan bidra til å redusere. En viktig del av dette er å lære elever
om hvorfor dette er viktig, og hvordan hver enkelt av oss kan bidra. En reduksjon i matsvinnet gir
store miljøgevinster både knyttet til produksjon, transport og avfallsbehandling.
Grønn Barneby, i samarbeid med Framtiden i våre hender og Matsentralen i Trondheim,
tilbyr denne høsten et komplett undervisningsopplegg tilknyttet Mat og helse på 6. trinn.
Opplegget består av flere ulike deler, og man kan velge hvor mye av opplegget man vil
benytte. Noen deler er obligatorisk, merket med *. De ulike delene er :
- Presentasjon om matsvinn og matproduksjon *
- Besøk ved Matsentralen *- Se oversikt over mulige datoer
- Informasjon til forelder om arbeidet *
- Se kort film om Matsvinn *
- Lag og følg opp klassens/trinnet egen MatVinn-avtale, med målinger
- Spill spillet om Matsvinn
- Gjennomfør butikk-aksjon i nærmiljøet
- Print og heng opp Matsvinn-plakater ved skolen/klasserom
Vedlagt finner dere en nærmere beskrivelse av opplegget.
Besøket ved Matsentralen avtales for hver enkelt skole. Skolen må selv komme seg til
Matsentralen, som ligger tett ved Sirkus shopping, Strindheim. Tidspunktene er tilpasset
bruk av 9t2 tilbudet. Framtiden i Våre Hender vil bidra under besøkene, samt at de har vært
ansvarlig for utarbeiding av opplegget.
PÅMELDING: Finn et ledig tidspunkt som passer for deg og dine elever.
Klikk her for tidspunkter for besøk ved Matsentralen.
Send epost med ønsket tidspunkt til gronnbarneby.prosjekt@trondheim.kommune.no
Når ditt trinn er påmeldt, så vil du få tilsendt hele opplegget.
Frist for påmelding er mandag 5.oktober.
Ved spørsmål om kurset - ta kontakt med: Bjørn Arild Silseth, tlf: 95 90 71 00, eller
Roy-Inge Sivertsen, tlf: 93 02 54 45
Minner om vår hjemmeside: https://www.trondheim.kommune.no/gronnbarneby/
Sjekk gjerne Matsentralens egen hjemmeside.
Med hilsen
Grønn Barneby

