
LÄR ER MER OM VATTEN OCH AVFALL

BLI KRETSLOPPS- 
HJÄLTAR MED OSS!
För att inspirera barn och ungdomar och öka kunskapen kring avfall och 
kretsloppsfrågor erbjuder Nacka vatten och avfall en rad aktiviteter till er i 
förskola och skola. 

Delta i skräpplockardagarna
Varje vår stöttar Nacka vatten och avfall Håll Sverige Rents Skräpplockardagar. 
Kampanjen är ett bra tillfälle att arbeta pedagogiskt med frågor som kretslopp, 
återvinning och konsumtion. År 2022 deltog över 8 000 Nackabor och 2023 
hoppas vi bli fler! På våra skolsidor kan ni läsa mer om hur ni kan delta och få tips 
på pedagogiskt material att använda i samband med era skräpplockardagar. 

Boka en miljöpedagog
Vill ni lära era elever mer om avfall, kretslopp och vatten? Vi erbjuder skolor möjligheten att boka 
in en miljöpedagog till klassrummet. Lektionen är gratis och vänder sig till elever i årskurs 3, men 
i mån av tid kan även förskolor och andra årskurser besökas. Läs mer och boka ett besök på våra 
skolsidor.

Uppmärksamma Earth Hour
I samband med Earth Hour den 25 mars bjuder PEAK-nätverket, Nacka vatten och avfall och Nacka 
Energi in skolor att arbeta med årets tema ”Transport på hållbar väg”. Lärarhandledning med 
lektionsupplägg och pedagogiskt material finns att tillgå via PEAK-nätverket i Nacka.

Välkommen till vår cirkulära hubb i Nacka Forum
Här kan ni anta en hållbar utmaning, ta ett kliv uppåt i avfallstrappan, inspireras till en mer hållbar 
livsstil eller slå er ner och läsa en bok. Under året kommer vi erbjuda ytan till olika aktörer som vill 
ha event eller utställningar. Läs mer på nackavattenavfall.se/slutcirkeln



Nacka vatten och avfall • 08-718 90 00 • skola@nvoa.se • nackavattenavfall.se

Ta del av kostnadsfritt återbruks- och skaparmaterial
För att ta tillvara på ännu mer material som kommer in till våra kretsloppscentraler erbjuder vi 
förskolor, skolor och fritids i kommunen tillgång till böcker, återbruks- och skaparmaterial som kan 
få nytt liv i barns och elevers händer. Material går att hämta under bokningsbara tillfällen (cirka  
4 ggr/år). Läs mer och boka via våra skolsidor.

Tips och inspiration på vår webb
På våra skolsidor nackavattenavfall.se/skola hittar du information om våra aktiviteter, fakta om 
vatten och avfall samt tips och länkar till utbildningsmaterial som uppdateras kontinuerligt.  
Följ gärna våra nyheter för att hålla koll på vad som händer.

Pedagogiska affischer
På våra skolsidor finns pedagogiska illustrationer/ affischer om avfall, 
vatten och kretslopp att ladda ned kostnadsfritt. 

Avfallshantering för skolor och förskolor i Nacka kommun 
Information om hur ni som verksamhet ska hantera ert avfall hittar ni på vår hemsida, under 
Verksamheter och flerbostadshus – Avfallshantering för verksamheter. Allmänna regler om 
avfallshantering för er som ansvarar för skolor, förskolor och fritidshem finns i Nacka kommuns 
broschyr Egenkontroll för hälsa och miljö. 

Vi hoppas att någon av våra skolaktiviteter ska passa just er!

Läs mer på våra skolsidor: nackavattenavfall.se/skola
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Följ oss på Instagram: #kretsloppshjälte


