
Klima  
Alle taler om klimaforandringer og de  
små ører følger med, men hvordan undgår  
vi at skabe klima-angst? 
Alle kan gøre en forskel, hvis vi ændrer vores 
 vaner og tager ansvar. Sammen bliver vi klogere  
på klima, miljøsvin, genbrug og affaldssortering. 
Find din indre klimahelt frem og lav din egen  
klimakontrakt. 

Aktivitetssættet består af disse 4 lege
• Miljøsvin
• Vitello redder verden!
• Lav din egen T-shirtpose
• Klimakontrakt

Det skal du gøre 
Læs trin for trin vejledningen til den valgte leg. Orienter dig i mulighederne for at 
tilpasse legen til din børnegruppe. 
Alle lege indeholder forslag til En lettere leg og Leg videre!
I kassen finder du en oversigt over kassens indhold og de ting, som du selv skal 
finde til legen.

DUS Challenge
Til hver leg kan børnene lave et produkt i form af en udfordring, en overraskelse 
eller måske en anbefaling, som kan udfordre en anden gruppe børn i DUS’en. 
Til hver leg er der forslag til en eller flere DUS challenges. 

Sæt i gang!



Miljøsvin 

Overalt efterlader mennesker deres aftryk på naturen. Folk, der smider skrald på gaden eller i 
naturen, kaldes miljøsvin. Bor der mange miljøsvin i jeres by/bydel? Det skal I nu ud og undersøge 
nærmere. I skal ud og samle affald og rydde op i lokalsamfundet. Denne leg foregår over 2 dage. 

Det finder du i kassen 
• Bøger: Skrald af Frida Bejder Klausen, Skrald - lort eller lagkage? af Gerda Raidt
• ”Pølsetænger”
• Ark: Sådan sorterer du dit affald  

Det skal du selv finde 
• En rute til affaldsindsamling
• Eventuelt flere forlængerarme
• Poser til affald 

Tidsforbrug
Dag 1: Læsning: 15 min.   -   Indsamling af affald: 45 min.  
Dag 2: Læsning: 20 min.   -    Sortering af affald: 20 min. 

Antal børn/voksne    
Fra 20 børn og 1 voksen til hele DUS’en. 

Beskrivelse af legen
1. I skal ud og samle skrald. Planlæg på forhånd den rute, som I skal gå. Start turen på skolens 

område, men gå også gerne en tur i nærområdet. 
2. Dag 1: Læs bogen Skrald og tal om, at når I skal ud og samle affald, så er det kun emballage og 

ikke madaffald, som I skal samle. Uddel gummihandsker, poser og forlængerarme til indsamling 
af skrald. 

3. Dag 2: Læs højt fra bogen Skrald - lort eller lagkage og tal med børnene om genbrug. Nu skal I 
sortere det indsamlede affald i de forskellige kategorier: Papir, metal, hård plast, og småt brænd-
bart. Brug vejledningen Sådan sorterer du dit affald. Vi håber, at I har affaldssortering i DUS’en, så 
affaldet kan blive sendt videre i genbrugssystemet.  

DUS Challenge
Del børnene op i grupper og lav en konkurrence, hvor grupperne dyster mod hinanden i 
skraldesortering. 

En lettere leg:
Lav plakater, der fortæller alle på skolen, at 
man ikke må smide affald rundt omkring i 
naturen og i skolegården. 
Find på sjove slogans og tegninger, som I deko-
rerer plakaterne med. Slut af med at hænge 
dem op, så de er synlige for hele skolen.

Leg videre!
Hvis du rigtigt vil sætte skub i debatten om 
miljøsvineri, så gå den samme rute igen en uges 
tid senere. Er der kommet mere affald, siden I gik 
turen sidst? 
Brug en vægt til at veje jeres affald og se hvilken 
gruppe, der har samlet mest. 
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PAPIR & PAP
Rent og tørt

• Rør fra toilet- og køkkenruller

• Gavepapir uden gavebånd

• Reklamer

• Aviser og ugeblade

• Æggebakker

• Æsker og emballage

• Pap

RESTAFFALD
I lukkede poser

• Madrester

• Kaffefiltre

• Bleer

• Pizzabakker

• Mælke- og juicekartoner

• Chips- og kaffeposer

• Flamingo

• Aske – koldt og i en pose

• Støvsugerposer

• Kattegrus og dyrehømhøm         

i en pose

PLAST & METAL

Tømt og uden rester

• Plastflasker, -bøtter og -dunke

• Plastemballager

• Plasturtepotter

• Plastlegetøj uden elektronik

• Plastposer

• Øl- og sodavandsdåser

• Konservesdåser

• Foliebakker

• Stanniol/sølvpapir

SÅDAN SORTERER DU

DIT AFFALD

Find ud af hvordan du skal sortere et specifikt stykke affald 

på aalborgforsyning.dk/sorteringsvejledning 

NEJ TAK TIL:
NEJ TAK TIL:

NEJ TAK TIL:

• Kaffe- og chipsposer 

• Spraydåser og emballager 

med kemikalier 

• Regntøj og gummistøvler 

• Elektronik og ledninger 

• Beholdere under tryk, f.eks. 

gas- og spraydåser

• Stort pap 

• Pizzabakker 

• Mælke- og juicekartoner 

• Papir med madrester 

• Beholdere under tryk, f.eks. 

gas- og spraydåser



Vitello redder verden!

Nogle gange kan man ikke redde hele verden, men lidt har 
også ret. Vitello gør noget for klimaet – og det kan I også! 
I skal sy jeres eget Vitello-hoved. Med legen Vitello redder 
verden! kan vi minde hinanden om, at alle kan gøre en forskel. 

Det finder du i kassen 
• Bøger: Vitello reder verden af Kim Fupz Aakeson
• Pladefilt, nåle, vat
• Skabelon: Vitello-hoved 

Det skal du selv finde 
• Storskærm/pc/tablet
• Garn, ekstra nåle, stoftusser
• Find videoen DIY: Sy din egen Vitello. ved 
• at søge på internettet eller brug dette link: https://www.youtube.com/watch?v=IeZjEi0uqeQ

Tidsforbrug 
Forberedelse: 10-30 min.   
Læsning: 20 min.  
Film: 4 min. 
Vitello-hoved: Fra 1½ time. 

Antal børn/voksne    
10-20 børn og 1 voksen.

Beskrivelse af legen
1. For den voksne: Se videoen DIY: Sy din egen Vitello på YouTube.
2. Find materialer og beslut, om du på forhånd har klippet skabeloner ud til børnene. 
3. Læs bogen Vitello redder verden. Tal om, hvordan man kan redde verden. Er det at genbruge sit 

affald, ikke kaste affald i naturen, lukke for vandet, mens man børster tænder og kun købe ting, 
som man brug for etc.  
Se videoen DIY: Sy din egen Vitello sammen med børnene.

4. Sy jeres eget Vitello-hoved.      

DUS Challenge
Børnene mod de voksne: Skriv en liste over de ting, I synes, man kan gøre for at redde verden. Hvem 
kan finde på flest/bedste måder at redde verden på? 

En lettere leg
Lav Vitello-hoved i karton og lav huller til hår med 
en hullemaskine. Sæt garnhår på og tegn hans 
ansigt.   

Leg videre!
Tal med børnene om, hvad de kan gøre af små 
ting, som er gode for klimaet.  Lav gerne en liste 
og hæng den op i DUS’sen.
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Den aktive bogreol: Klima -  Vitello redder verden!

Skabelon til Vitellos hoved



Lav din egen T-shirt-pose

Er al affald værdiløst, eller kan vi genbruge helt almindeligt affald på nye måder? I denne leg skal I 
trylle en t-shirt om til en super sej pose.

Det finder du i kassen 
• Bøger: Sikke et spild : skrald, genbrug og en renere planet af Jess French
• 2 gamle t-shirts   

Det skal du selv finde 
• Gamle t-shirts (alle børn medbringer selv en t-shirt)
• Sakse
• Tusser, der kan tegne på tøj
• Evt. genbrugspynt (fx knapper) 

Tidsforbrug
Læsning: 5 min. 
Pose-produktion: Ca. 45 min.

Antal børn/voksne 
20-25 børn og 1 voksen.  

Beskrivelse af legen
1. Læs afsnittet Brug mindre, spild mindre i bogen Sikke et spild på side 42. 
2. Find vejledningen til at lave en pose ud af en gammel t-shirt på side 43. 
3. Følg vejledningen.
4. Dekorer evt. poserne med tusser, gamle knapper eller hvad, I nu kan finde på.

DUS Challenge 
Lav en salgsbod med jeres flotte t-shirt-poser. Kan I tjene penge/kage/tjenester nok til at holde en 
lille fest? Eller lav et samarbejde med den lokale genbrugsbutik, som leverer tshirts, som I laver til 
flotte poser. Nu kan genbrugsbutikken sælge poserne og samle ind til et godt formål. 
Måske kan I komme i Børnrnes Rekordbog?.

En lettere leg
Giv syltetøjsglas nyt liv. Mal dem evt. med tus-
ser, maling eller  lim blade på, så de kan bruges 
til lysestager eller blyantsholdere.

Leg videre! 
Lav flere t-shirts-poser, eller andre ting af 
genbrugsmaterialer som børnene kan give væk 
i gave. 

2021 



Klimakontrakt 

Vi skal passe på vores jord og vores klima. Det kan virke uoverskueligt, men hvis vi alle hjælpes ad 
og ændrer nogle af vores vaner, så kan vi gøre en forskel. Nu skal alle børn vælge nogle små - men 
vigtige ting - de vil ændre og lave deres egen klimakontakt. 

Det finder du i kassen 
• Bøger: Lad os redde verden: 50 sjove og nemme ting, du kan gøre for miljøet af Isabel Thomas
• Skabelon: Klimakontrakt    

Det skal du selv finde 
• Blyanter

Tidsforbrug
Læsning og snak om klima: 30 min. 
Klimakontrakt: 30 min.

Antal børn/voksne    
15-20 børn og 1-2 voksne.  

Beskrivelse af legen
1. Læs afsnittene Glem glimmeret side 36, Knæk dit sugerør side 52, Skyld med omtanke side 66, 

Op på cyklen eller rulleskøjterne eller løbehjulet side 136 i bogen Lad os redde verden: 50 sjove 
og nemme ting, du kan gøre for miljøet. 

2. Tag en snak om vaner, og at det kan tage lang tid at ændre dem.  Man skal huske ikke at skælde 
hinanden ud, hvis man glemmer at slukke lyset, men hjælpe hinanden med at huske de nye vaner.

3. Hvert barn får udleveret en Klimakontrakt: Børnene skal nu vælge minimum 3 ting, som de vil 
gøre for at hjælpe med at redde verden. 

4. Følg op på Klimakontakten efter ca. 2 uger med børnene. Har de ændret det, de gerne ville?. 

DUS Challenge
Lav en Top fem-liste over hvad børnene har opnået i perioden og lad de voksne lave deres egen Top 
fem-liste. Sammelign om I er lige gode til de samme ting. 

En lettere leg:
Elsk et træ: Læs side 102-104 i bogen Lad os 
redde verden: 50 sjove og nemme ting, du kan 
gøre for miljøet. 
Find et træ og elsk det!  

Leg videre!
Læs videre i bogen Lad os redde verden: 50 
sjove og nemme ting, du kan gøre for miljøet. 
Tag eventuelt på tur til den lokale genbrugssta-
tion og hør, hvordan man genbruger affaldet. 
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Den aktive bogreol: Klima - Klimakontrakt

Den aktive bogreol: Klima - Klimakontrakt

  □ Jeg vil slukke for lyset på kontakten
  □ Jeg vil slukke fjernsynet, når jeg ikke bruger det  □ Jeg vil ikke købe nyt tøj, før jeg mangler  □ Jeg vil bruge et papir op, før jeg tager et nyt  □ Jeg vil spare på toiletpapiret

  □ Jeg vil ikke bruge sugerør
  □ Jeg vil sortere mit affald
  □ Jeg vil ikke bruge klude med mikroplast
  □ Jeg vil spise op for at mindske madspild

Dato:              år:             Navn: 

KLIMA-kontrakt
Sæt      ud for de ting, som du vil gøre for at passe på verden
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