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Sortera som en femteklassare – en tävling full med 
elevers klokskap om avfall 
 
Nu är det full fart i femteklasser runt om i Varbergs kommunala 
grundskolor. Eleverna producerar informationsfilmer om hur man 
sorterar avfall på återvinningscentralen. Kortfilmerna blir bidrag i 
tävlingen Sortera som en femteklassare som är ett initiativ taget av 
VIVAB. Vinnarna kommer att inviga den nya återvinningscentralen i 
november. 
 
Det var i våras som VIVAB kontaktade barn- och utbildningsförvaltningen med 
idén om ett kreativt filmprojekt. Snart därefter bjöds alla kommunala klasser i 
årskurs 5 in till att delta i tävlingen Sortera som en femteklassare som ska leda fram 
till invigningen av den nya återvinningscentralen som VIVAB bygger på 
Holmagärde i Varberg. 
 

- Det är självklart att elever ska inviga kommunens nya återvinningscentral 
eftersom det är deras generation som kommer att ta vid det viktiga arbetet 
med hållbar utveckling, säger Peter Sjöholm, styrelseordförande för 
VIVAB och initiativtagare till projektet.  

 
Inom tävlingskategorierna återvinning, återbruk och farligt avfall får skolklasserna 
producera kortfilmer som stärker kunskapen om hållbar utveckling. Projektet ska 
lyfta elevernas perspektiv och klokskap kring vikten av att sortera sitt avfall, ta 
hand om farligt avfall på ett säkert sätt och även ta tillvara på till exempel möbler 
som kan återbrukas. 
 
Den 5 oktober ska tävlingsbidragen var inskickade. Därefter utser en jury en 
vinnare i varje kategori. De vinnande bidragen kommer sedan att ses på bland 
annat VIVAB:s webbplats. 
 

- Även om vi inte inviger en återvinningscentral varje år så hoppas vi att ett 
kreativt samarbete som detta kan bli återkommande, säger Peter Sjöholm. 
I dag har barn ett starkt miljö- och hållbarhetstänk och en hög ambition 
om att ta tillvara på jordens resurser. Det är vår roll att möta upp dem och 
aktivt bidra till deras fortsatta kunskapsutveckling. Det blir en win-win för 
alla! 

 

Vill ni göra ett besöka i en filmverkad? 
Välkommen att besöka en klass på: 
Ankarskolan. Kontakt: Petra Yngström, e-post: petra.yngstrom@varberg.se  
Bockstenskolan. Kontakt: Louise Svensson, e-post: louise.svensson@varberg.se  
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För mer information, kontakta: 
Viktoria Struxsjö, skola- och arbetslivsutvecklare, barn- och 
utbildningsförvaltningen 
Telefon: 070-598 86 82 
E-post: viktoria.struxsjo@varberg.se 
 
Johan Fälth, avfallschef på VIVAB 
Telefon:  075-727 40 40 
E-post: johan.falth@vivab.info 
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