
MILJØAGENTENE 
utfordrer din klasse til å 

ta plastutfordringen!

BARNAS MILJØVERNORGANISASJON



Vi mennesker har kastet søppel i naturen i 
mange år, og derfor er det også vårt ansvar å 
rydde opp.

All søppel er skadelig for naturen, men plastsøppel er en særlig stor trus-
sel. Plast kan nemlig aldri forsvinne, men brytes heller ned til mindre og 
mindre biter som kalles mikroplast. Jo mindre bitene blir, jo vanskeligere 
blir det å plukke dem opp. Derfor er det utrolig viktig at vi rydder opp så 
mye plast vi kan før den smuldres opp.

Dersom søppelet ikke blir plukket opp, vil vind, regn og bekker transpor-
tere det videre ut til havet. Her kan dyr, fugl og fisk sette seg fast i søpla 
eller spise det fordi de tror det er mat. Hvert år dør én million sjøfugl og 
100 000 marine pattedyr på grunn plastsøppel i havet. Samtidig kastes 
det 8 millioner tonn plast i havet hvert eneste år. Om vi fortsetter i samme 
tempo, vil det være mer plast enn fisk i havet innen 2050.

Tar din klasse utfordringen?
Heldigvis er det ikke for sent å gjøre noe! Miljøagentene utfordrer derfor 
din klasse til å ta plastutfordringen. Bare ved hjelp av noen enkle grep 
kan nemlig din klasse bidra til å gjøre havet plastfritt. 

Utfordringene består av 8 forskjellige oppgaver. Noen er lette å gjennom-
føre, mens andre er litt vanskeligere. Hvis dere klarer utfordringen, vil klas-
sen få et diplom for sin innsats og hver elev vil få en symbolsk gave. Send 
mail til skole@miljoagentene.no når utfordringen er gjennomført, gjerne 
med noen bilder av hvordan dere har valgt å løse oppgavene!



KLASSEUTFORDRINGEN
1. Slutte å bruke engangstallerkener/-kopp/-
bestikk/-sugerør.  

2. Be alle foreldrene om å ta med egen kopp på 
foreldremøter.

3. Se et opplysningsprogram om plast i klasse-
rommet (f.eks. Mission Impact eller Planet Plast 
på NRK).

4. Alle elever plukker opp fem biter plastsøppel på 
vei hjem fra skolen i én uke.

5. Sørge for at klassen kildesorterer.

6. Rydde skoleplassen og området rundt den.

7. Slutte å bruke blå plasttrekk på skoene. Ta heller 
skoene av og gå i sokkelesten, eller bruk innesko.

8. Gå gjennom restavfallsdunken! Er det noe 
plast der som kunne vært resirkulert?
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MILJØAGENTENE ER BARNAS 
MILJØVERNORGANISASJON
Miljøagentene er barnas egen miljøvernorganisasjon. Vi ønsker en jord hvor menneskene 
vet hva naturen tåler og handler og lever etter det. Derfor er det viktig at alle barn har tro 
på framtiden, og at det nytter å gjøre noe for et renere miljø og en tryggere fremtid! Alle 
miljøagenter kan være med på å oppdage vår fantastiske natur, og å jobbe sammen for at 
alle skal bli flinkere til å ta vare på jordkloden vår. 

Du kan lese mer om Miljøagentene på www.miljoagentene.no.
Kontakt oss gjerne på post@miljoagentene.no eller tlf. 96901820.

Trykket med støtte fra Miljødirektoratet


