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Hva samarbeidet innebærer
• 6 innovasjonscamper i Trøndelag (8. eller 9. trinn)
• Gjennomføring i juni og september
• Førstemann til mølla…
• UE er ansvarlig for å kontakte skoler, logistikk, gjennomføring av arrangementet
• AMN er ansvarlig for problemstilling og evt materiell
• Evaluering i oktober/november



- en treningsleir i kreativitet og nyskaping

Innovasjonscamp



En innovasjonscamp foregår gjerne fra 3 - 5 dager

• Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som elevene skal 
presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. 

• Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor, i dette 
tilfelle et medlem i Avfallsforum Midt-Norge.

• Elevene jobber med oppdraget i grupper på 3–6 elever og presenterer løsningene for 
en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier.

• Ender forhåpentligvis med en elevbedrift



Tematikk som både bransje og skole er opptatt av



«AMNs problemstilling: 
Hvordan kan vi bidra til det grønne skiftet?»

Utfordring: 

Norge skal oppnå en materialgjenvinning på 55 % prosent innen 2025, og 65% innen 2035. Materialgjenvinning er 

gjenvinning av avfall slik at de ulike materialene kan brukes som råvarer i produksjon av nye produkter. For eksempel kan 

en cornflakeseske bli til en ny cornflakeseske, og et yogurtbeger kan bli til en kleshenger. I dag ligger de fleste kommuner 

mellom 20 % og 50 % materialgjenvinning. For å nå dette målet må flere avfallsfraksjoner/ typer avfall bearbeides slik at 

de kan brukes om igjen. Dette er et todelt samarbeid mellom den jobben Innbyggerne gjør med å kildesortere og hva 

teknologien kan løse for oss.

Tenk at dere er gründere. Lag en bærekraftig løsning, et produkt, en tjeneste eller arrangement som kan bidra til at vi 

når det nasjonale målet om materialgjenvinning. Tenk også på hvordan avfall kan bli til et nytt produkt. Ideene skal 

være med på å få folk til å tenke på gjenbruk, kjøpe mindre nytt og- eller skape gode holdninger og bevissthet om 

bærekraft. Ideen må være realiserbar, kobles til ett eller flere av FNs bærekraftsmål, og dere må ha klare tanker om 

hvilken påvirkning ideen kan ha både lokalt og global.

https://snl.no/avfall


Verdalsøra Barne- og Ungdomsskole



Her er vår løsning



Hvilke tiltak mener vi må til
for å nå målene?

• Gode systemer for sortering
• Emballasjen er egnet for 

gjenvinning
• Produktene må være godt merket
• Forbrukeren må være motivert til å 

sortere











Emballasjen 
må være 
egnet for 
gjenvinning

• Rene materialer
• Enklere forpakning
• Facebook-side
• Slitesterke produkter for 

gjenbruk







«Kast i 
plast»





Norge

Kommune

Bedrift





Takk for oss!


