Sopkampen 2018
Kort om tävlingen

Nu kan du och din barngrupp, eller klass, vara
med och tävla i Sopkampen! Tänk till och lämna
era bästa idéer. Ni får chansen att vinna 5 000
kronor som ni kan göra något roligt för.
Använd fantasin; skriv, sjung, filma, bygg, uppfinn
eller något helt annat. Det kan vara vad som helst
som inspirerar och engagerar andra att slänga
mindre mat, bli bättre på sopsortering eller plocka
upp sitt skräp. Det mest kreativa förslaget vinner.

Alla kan vara med

Tävlingen är öppen för alla barngrupper och klasser
i fristående och kommunala:
• förskolor
• grundskolor och fritidshem
• gymnasieskolor

Så här tävlar ni

För att delta i tävlingen ska din barngrupp eller
klass skicka in en kreativ lösning, eller ett nyskapat
föremål, som bidrar till något av detta:
• minskat matsvinn
• bättre sopsortering
• minskad nedskräpning
Ni får använda fantasin fritt. Bidraget kan till
exempel vara en text, teckning, sång, film, dans
eller något som ni har byggt. Det kan också vara
något helt annat som ni själva kommer på.
Bidraget ska engagera och inspirera andra. Därför
behöver ni också lämna in en motivering som
beskriver hur er idé bidrar till att andra slänger
mindre mat, sorterar sina sopor bättre eller skräpar
ned mindre.
Det går bra att skicka in flera bidrag från samma
barngrupp eller klass.

Juryn och dess roll

5 000 kronor att göra något roligt för får den
barngrupp eller klass som skickar in det vinnande
bidraget. Det kommer också att presenteras för
allmänheten på något sätt.

En jury utser det som enligt dem är det mest kreativa bidraget som inspirerar till något av det här:
• minskat matsvinn
• bättre sopsortering
• minskad nedskräpning
Juryn kommer i sin bedömning också att ta hänsyn till den motivering som ni lämnat in tillsammans med bidraget. Motiveringen ska förklara
hur bidraget inspirerar och engagerar andra att
faktiskt agera och ändra sitt beteende.
Juryn består av representanter från utbildningsnämnden, teknik och service, måltidsservice, miljö-,
stadsbyggnads- och utbildningsförvaltningen.

Hur väljer juryn en vinnare?

När tävlingsperioden är avslutad kommer juryn
att välja ut en vinnare.

Så skickar du in bidrag

Alla barngrupper och klasser som deltar väljer
en ansvarig kontaktperson som också är den
som skickar in bidraget. Den personen ska vara
gruppens eller klassens pedagog. Man kan skicka in
bidraget som till exempel text eller bild på uppsala.
se. Om ni vill skicka in en video behöver du i så fall
ladda upp den via en uppladdningstjänst som till
exempel Youtube eller Vimeo. Du skickar sedan
med länken till filmen på uppsala.se/sopkampen.
Du kan också lämna in bidraget i annan form.
Lämna bidraget i kommunens reception
Det finns även möjlighet att lämna in bidraget i
Uppsala kommuns reception på Stationsgatan 12,
plan 4. Tänk på att om ni har ett stort föremål att
lämna in kan det vara lättare att fota bidraget och
skicka in bild/bilder på uppsala.se/sopkampen.

Viktigt att tänka på innan

Tänk på att inte använda upphovsrättsskyddat
material i bidraget. Det är inte tillåtet enligt lag att
låna bilder från internet eller använda musik som
någon annan har producerat.

Mer fakta om Sopkampen
Målet med tävlingen är att uppmuntra barn,
elever och personal i våra förskolor, skolor och
fritidshem att bidra till Uppsala kommuns mål
om minskat matsvinn, minskad nedskräpning
och bättre sopsortering.
Om alla blev bättre på att sopsortera, slutade
slänga mat i onödan och lät bli att skräpa ned.
Då skulle vi inte bara få en renare miljö, vi skulle
också spara energi och naturresurser. Om vi till
exempel minskade matsvinnet med hälften i
Uppsalas alla skolor skulle vi tillsammans minska
koldioxidutsläppen med 400 ton. Det är lika mycket
som 100 bilar släpper ut på ett år.

Visste du det här?

Om matsvinn
Varje år slängs över 1 miljon ton mat i Sverige.
Matsvinn påverkar både miljö och samhällsekonomi. För att minska mängderna mat som
slängs är det viktigt att fler blir medvetna om
detta och det är viktigt att börja tidigt i skolor
med att utbilda barn och unga.
Om nedskräpning
I en skräpig miljö ökar risken för klotter, vandalism och otrygghet. Sådant som vi alla vill slippa.
Nedskräpningen kostar samtidigt samhället många
miljoner per år att ta hand om. Om allt skräp
hamnar på rätt ställe från början kan vi spara flera
miljoner kronor som vi istället kan använda till
annat.
Nedskräpning är även slöseri med resurser: Att
återvinna metall, plast och annat sparar mycket
energi. Och skräp i naturen skadar och dödar djur
och växter.

Om sopsortering
Att sortera sina sopor rätt, både hemma och i
skolmatsalen, är också viktigt. Vi är bra på att
sopsortera i Sverige, ungefär 35 procent av våra
sopor går till återvinning. Men vi kan bli ännu
bättre. Genom att sortera soporna kan de tas
omhand på ett säkert sätt och det mesta kan
återvinnas. Vi kan spara energi och naturresurser
genom att använda materialen flera gånger.

Bidrar till en hållbar utveckling

Målet med tävlingen är att uppmuntra barn, elever
och personal i våra förskolor, skolor och fritidshem att bidra till några av Uppsala kommuns
miljömål som handlar om minskat matsvinn,
minskad nedskräpning och bättre sopsortering.
Ett annat av målen är att kommunen ska servera
100 procent ekologisk mat i våra förskolor och
skolor 2023. Om alla hjälps åt kan vi tillsammans
spara energi och naturresurser.

Koppling till läroplanen

Med Sopkampen vill kommunen uppmärksamma
hållbarhetsfrågor. Genom ett miljöperspektiv ska
eleverna få möjligheter både att ta ansvar för den
miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa
sig ett personligt förhållningssätt till övergripande
och globala miljöfrågor.

Tävlingen ska:

• bidra till att öka barn och elevers kunskaper
om förutsättningarna för en god miljö och en
hållbar utveckling
• bidra till kunskaper om den egna livsstilens
betydelse för hälsan, miljön och samhället.

