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Dagsaktuelt





Faglig forankring

Nye lærerplaner 2020:

Overordnet del:

• Respekt for naturen og miljøbevissthet

• Tverrfaglige tema – Bærekraftig utvikling

Endring i naturfaget: 

Mer utforskende og praktisk

-> opplæring ute i naturen

Samfunnsfag:

Kunnskaper og ferdigheter til å være aktive 
medborgere, delta i å videreutvikle samfunnet og 
søke bærekraftige løsninger.



Primærmål:

• Bidra til å øke kunnskapen 
om marin forsøpling

• Skape bevissthet til 
hvordan marin forsøpling 
påvirker natur og miljø

• Påvirke til miljøbevisste 
valg

Hva er målet?

Sekundærmål:
• Rene strender
• Fysisk aktivitet
• Naturopplevelse



http://www.oslofjorden.org/portal/page/portal/of/friluftsveiledning/artikkel?displaypage=TRUE&element_id=4675
http://www.oslofjorden.org/portal/page/portal/of/friluftsveiledning/artikkel?displaypage=TRUE&element_id=4675


https://www.facebook.com/adamdouglasmusic/videos/466208420613983/




1. Strandrydding

2. Forarbeid gjennomføres av lærer: 
- Kartlegging av forkunnskaper
- Enkel diskusjonsoppgave

3. Foredrag
- Grunnleggende om marin forsøpling
- Forberedelser til dypdykk

4. Dypdykk kildeidentifisering

5. Etterarbeid
- Bearbeiding av data
- Refleksjonsoppgaver



Grønne greier



Andre ressurser



Adopsjonsordning – Adopter en strand!

Skolene som adopterer en strand 
forplikter seg til:

• Oppleve og bli kjent med natur- og 
kulturverdiene

• Bruke adopsjonsområde 
(læringsarenaen) aktivt i 
undervisningen 

• Ta hensyn til planter, dyr og 
kulturminner

• Gjennomføre faste søppelryddinger i 
adopsjonsområdet 



Huskeliste strandrydding

• Ryddeområde

• Utstyr

• Fuglefredning

• Grunneier

• Avfallshåndtering

• Sikkerhet



Utstyr

• Hansker, støvler søppelsekker,  klær som kan 
bli møkkete

• Registrering av søppel

• Førstehjelpskrin, redningsline. 

• Kniv, øks, jernrive. 

Trenger du ryddepakke?

Sjekk Ryddeportalen

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqmf3D5aTZAhWHCSwKHaxmCmoQjRwIBw&url=https://www.komplett.no/product/924536/mobil/mobiltelefon/mobiltelefon/samsung-galaxy-j3-16gb-sort-2017&psig=AOvVaw3kQx73DA5ZBYGevVOvbmPm&ust=1518676641688002


HMS og sikkerhet

Sikkerhetsveileder (Hold Norge Rent)

Koordinator/sikkerhetsansvarlig:

Hovedansvaret ved en ulykke/hendelse - kontakt 
redningspersonell/medisinsk hjelp. 

Generelle rutiner: 

• Informer om glatte svaberg (marbekbeltet)
• Avgrens området 
• Vurder bruk av flytevest på barn
• Organiser i mindre ryddegrupper

Informasjon om farlige gjenstander: 

• Giftige/etsende væske.
• Sprøyter med spiss -samle sprøyter i en tom flaske med kork.
• Tremateriale med spiker/skruer
• Glasskår
• Bilbatterier
• Giftampuller

Sikkerhetsveileder (Hold Norge Rent)


• Ble brukt til deteksjon
av kjemiske stridsmidler

• Kan inneholde
kaliumcyanid og andre
farlige stoffer

Kontakt politiet!

Giftampuller



Risikovurdering

Nr. Risikoelement Trussel/Årsak Konsekvens Klassifisering av sannsynlighet?
Risikonivå

Tiltak
S K Nivå

B
e
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ls

e

Hva kan skje?

Hva er den uønskede hendelsen? Hvilke 

tap oppstår?

Hvorfor vil det kunne skje? Hva kan skje om den uønskede hendelsen 

inntreffer?

Hvor sannsynlig er det at den 

uønskede hendelsen inntreffer? 

Hvor hyppig?

Sannsynlighet og konsekvens 

på en skala fra 1 til 5

Beskriv forslag til nye tiltak. 

De kan deles opp i organisatoriske, menneskelige og 

teknologiske sikringstiltak.

1

Strandrydding – farlig avfall kutt, etsende væske, stikk på sprøyte 

ect.

Mindre skader til skader som må sees på 

av helsepersonell

Sannsynlig 

3 2 6

Glass i plastbakke, sprøyter håndteres bare av voksne 

og oppbevares i lukket plastkanne. Planker med spiker 

håndteres med forsiktighet og legges samlet i en haug. 

2

Barn blir borte Oversiktlig terreng, tar ikke beskjed, 

stikker av ect

Ytteligere skade, tid går med til leteaksjon, 

negativ tilbakemelding/omtale. 

Sannsynlig - noen ganger i året

2 3 6

Avgrense ryddeområdet. Velge oversiktlig 

ryddeområde. Gjennomføre regelmessige opptellinger. 

3

Aktiviteter på/i/ved vann Drukning Potensiell dødelig utfall Lite sannsynlig

1 4 4

Velge ryddeområde hvor fall i vannet er lite trolig. Bruk 

redningsvest hvis været er dårlig eller ryddeområdet 

kupert og vanskelig. 


