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Sorter søpla
DETTE TRENGER DU:

Bokser til å ha avfallet i

FORBRUK AKTIVITETSARK

ÅRSTID: Alle

HVA: Sorter søpla ved kjøkken-
benken

HVORFOR: Utnytte ressursene i 
brukte ting

SLIK GJØR DU:
Glass, metall, plast, mat og
restavfall egner seg å 

samle ved kjøkkenbenken. 
Andre typer avfall, f.eks. 
papir, papp, tekstiler og 
elektrisk utstyr, kan like 
gjerne legges på mer 
avsides steder (bod, kjeller 
o.l.).

Samle de ulike avfalls-
typene i kasser eller 
bøtter. Isbokser og store 
melkekartongene kan også 
brukes. Merk boksene med 
type fraksjon. Og husk at 
glass og metall går i 
samme boks.

EGNE NOTATER:
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Alle

Sorter søpla ved kjøkken- 
benken

Utnytte ressursene i brukte 
ting

Glass, metall, plast, mat og 
restavfall egner seg å
samle ved kjøkkenbenken. 

Andre typer avfall, f.eks. papir, papp, tek-
stiler og elektrisk utstyr, kan like gjerne leg-
ges på mer avsides steder (bod, kjeller o.l.).
Samle de ulike avfallstypene i kasser eller 
bøtter. Isbokser og store melkekartongene 
kan også brukes. Merk boksene med hvilk-
en kategori. Og husk at glass og metall går 
i samme boks.

Noen steder sorterer plast. 
Da er det viktig å skylle med 
kaldt vann og la det tørke før 

det legges i plastsorteringen. Drikkekar-
tonger kan skylles, brettes og stappes!
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