BATTERIJAKTEN 2018
I perioden 9. til 29. april er det klart for vårens store skoleaksjon for miljøet. Batterijakten er en
klassekonkurranse for 4. trinn, hvor elevene skal samle inn så mange brukte batterier som mulig. Da
sørger de for at batteriene gjenvinnes i stedet for at de havner i søpla, eller enda verre – i naturen.
Kampanjen skal bidra til et større miljøengasjement i skole og lokalsamfunn, og er et samarbeid
mellom Miljøagentene, Clas Ohlson, Batteriretur og Varta. Dette er sjette gangen Miljøagentene
arrangerer Batterijakten.
Superduoen Prebz og Dennis er ambassadører for årets aksjon, og skal hjelpe, engasjere og motivere
fjerdeklassinger til å samle så mange brukte batterier som mulig.
Hva kan jeg gjøre som foresatt?
I utgangspunktet er det kontaktlærer som har ansvar for å bruke Batterijakten i undervisning og som
et samlende og engasjerende miljøprosjekt for klassen. Som foresatt har man imidlertid mulighet til å
motivere sitt barn og hjelpe til med å samle batterier.
Førstepremien i Batterijakten er 30.000 kroner til vinnerklassene. Dette er selvsagt en stor
motivasjonsfaktor, men som i de fleste konkurranser er det ikke alle som kan vinne. Derfor er det
viktig å kunne motivere og hylle barna for den miljøinnsatsen de gjør, og at dette kan være en
belønning i seg selv. Tidligere erfaring viser at det noen ganger kan «ta litt av» både blant foreldre og
barn, og det er viktig at man derfor setter seg inn i reglene, sånn at vi alle får en så rettferdig
konkurranse som mulig.
Hvilke batterier tar batterijakten imot?
I Batterijakten er det vekten på de innsamlede batteriene som avgjør hvem som vinner. Alle
fjerdeklasser, både store og små, kan være med å konkurrere på like vilkår. Alle batteriene som
samles inn, kan enten leveres til nærmeste Clas Ohlson-butikk eller til din lokale gjenbruksstasjon.
Vi tar imot husholdningsbatterier; løse småbatterier og engangsbatterier, men ikke oppladbare
batterier. Gjenstander som inneholder innebygde batterier kan leveres til Clas Ohlson, men er ikke
husholdningsbatterier og gjelder derfor ikke i konkurransen. Dette sorteres som elektrisk avfall. Vi tar
heller ikke imot bilbatterier, mobilbatterier, drillbatterier o.l. Disse leverer du inn hos butikker som
selger slike eller hos kommunenes gjenvinningsstasjoner.
Hvor kan vi samle inn batterier?
Batterijakten går ut på å samle inn flest mulig brukte husholdningsbatterier. Det vil si at elevene skal
samle inn batterier fra husstander og andre private. Altså IKKE fra butikker og næringsvirksomhet
som selv har en returordning for batteriene.
Praktisk
Det er viktig å alltid være bevisst på de sikkerhetsreglene som gjelder på batterijakten.no. På
nettsiden finner dere ellers svar på det aller meste dere skulle lure på. Det er også mulig å ta kontakt
med Miljøagentene på batterijakten@miljoagentene.no.
Vi vil gjerne si tusen takk til alle lærere, foreldre, naboer og andre som bidrar til denne viktige
miljødugnaden!
God jakt!
Hilsen Miljøagentene

