
SORTERINGSGUIDE FOR SKOLER



Skolen skal i gang med at sortere affald
Skolens affald indeholder genanvendelige materialer – fx papir, glas, plast, metal, pap og madaffald. De fleste 
affaldstyper betragtes i dag som ressourcer, som skal bruges igen og igen. På den måde kan vi spare energi, vand 
og nye ressourcer.

I skal forberede jer!
Et nyt affaldssystem kræver ændringer i adfærd og rutiner hos alle på skolen. Hvis affaldssorteringen skal  
lykkes, er det vigtigt, at alle opgaver er planlagt, kommunikeret og meldt ud i god tid - så alle er forberedte på de 
nye opgaver.

AFFALDSSORTERING PÅ SKOLEN

Klik herunder, hvis du er Klik herunder, hvis du er Klik herunder, hvis du er



Som skoleledelse er det jeres ansvar at sørge for den overordnede implementering af affaldssortering 
på skolen. Dette indebærer alt fra indkøb af beholdere til organisering af affaldstømningen og -afhent-
ning, samt at alle føler sig informeret og trygge ved de nye rutiner.

Herunder er en oversigt, der forhåbentlig vil være med til at lette arbejdet.

TIdSplan
Det er en god ide at starte affaldssorteringen efter en ferie, så alle de praktiske ting er på 
plads, når lærere og elever møder op på skolen igen. HER kan du se en typisk tidsplan for 
indføring af sortering på en skole.

ORganISERIng af affaldSSORTERIngEn
Det er vigtigt hurtigt at beslutte, hvordan affaldssorteringen på skolen skal foregå. HER 
kan du se metoder til organiseringen.

Indkøb af affaldSbEHOldERE
For at kunne bestille og købe de rigtige beholdere til affaldssorteringen skal du kortlægge, 
hvilken slags affald der forekommer i de enkelte lokaler. Herefter kan du udarbejde en 
plan for, hvor mange og hvilke beholdere der skal stå i hvilke lokaler – og så er I klar til at 
købe indendørs affaldsbeholdere. Klik HER for at se mere om indkøb af affaldsbeholdere. 

SkIlTE
Når affaldsbeholderne er købt og stillet frem, skal der skiltes og vejledes, så alle nemt 
kan finde den rigtige affaldsbeholder til deres affald. HER finder du forslag til skilte, pik-
togrammer og sorteringsvejledninger.

kOMMUnIkaTIOn
Vi anbefaler, at alle involverede informeres og evt. inddrages i de nye opgaver. 
HER finder du en oversigt over, hvem der bør informeres samt forslag til infomails.  
 

VIdEn Og EVEnTS
Det er en god ide at skabe opmærksomhed omkring opstart af affaldssorteringen. Vi 
opfordrer til, at alle får en introduktion til den nye affaldssortering. HER har vi samlet  
relevant materiale om viden og events. 
Vi tilbyder desuden kurser for teknisk personale HER.

SORTERIng af affaldET
Det første, I skal sørge for, er at få en aftale med en renovatør, som kan hente det sorterede 
affald. Affaldet skal opbevares og afhentes i de containere, renovatøren stiller til rådighed. 
Når I begynder at sortere i flere affaldstyper, er der også brug for flere affaldscontainere. 
Hvis din skole er med i den kommunale tømningsordning, skal du kontakte kommunens 
affaldssagsbehandler for at aftale det videre forløb. Hvis din skole ikke er med i den kom-
munale ordning, skal du selv indgå/forny aftalen med renovatøren, så der er klarhed over, 
hvad der skal afhentes efter indføring af sortering.
Nye aftaler med kommunen/renovatøren om containere og afhentning kan være tidskræ-
vende, så vi opfordrer til at starte dette som det første og i god tid.
Det er altid en god idé at tage fat i det kommunale affaldskontor. De vil have input til jeres 
forløb. Kontakt affaldskontoret i din kommune for mere information. Husk at indtænke 
AT-regler og brandkrav.

SKOLELEDELSE

Skoleleder

http://www.vestfor.dk/Viden-og-laering/Kurser-og-besoeg-for-voksne/Ejendomsfunktionaerkursus


Skolen skal til at sortere affald. Det betyder, at der i skolens hverdag bliver mange nye rutiner, som skal 
indarbejdes. Som teknisk personale er du højst sandsynligt involveret i eller ansvarlig for det praktiske 
arbejde med affaldssorteringen på skolen. Nogle af brugerne kender allerede til affaldssortering hjem-
mefra og kan umiddelbart sortere affaldet korrekt, andre skal oplæres og hjælpes på vej. For at komme 
godt i mål er der brug for planlægning, opfølgning og senere muligvis optimering.

ORganISERIng af affaldSSORTERIng
Sammen med skolens ledelse skal du være med til at tage beslutninger om, 
hvordan affaldssorteringen (indsamling, opbevaring og afskaffelse) skal udføres.
HER kan du se forskellige metoder til sortering.

Indkøb af affaldSbEHOldERE
Der skal tages beslutning om:

•	 Indkøb af affaldsbeholdere

•	 Bestilling af nye containere til affaldsgården

•	 Opsætning og tømning af affaldsbeholdere i lokaler og på indendørs  
fællesarealer.

Derfor er det en god idé at kortlægge, hvilken slags affald der forekommer hvor, 
samt hvilke beholdere I skal bruge. 
Klik HER for inspiration til kortlægning samt indkøb af indendørs  
affaldsbeholdere.

SkIlTE
Når affaldsbeholderne er købt og placeret på skolen, skal der skiltes og vejledes, 
så alle nemt kan finde den rigtige affaldsbeholder til deres affald.
HER finder du sorteringsvejledning, illustrerede skilte til lokaler og fællesarealer 
samt de piktogrammer, som anvendes i Vestforbrændings kommuner.

kURSUS
Arbejder du som teknisk personale har du mulighed for at komme på kursus om 
affald og ressourcer. Du kan læse om indholdet af kurset HER. Henvend dig til din 
skoleledelse for at høre om mulighederne.     

TEKNISK PERSONALE

Pedel og rengøring

http://www.vestfor.dk/Viden-og-laering/Kurser-og-besoeg-for-voksne/Ejendomsfunktionaerkursus


Skolen skal til at sortere affald. Det betyder, at der i skolens hverdag bliver nogle nye rutiner, som skal 
indarbejdes. Nogle elever kender allerede til affaldssortering hjemmefra og kan umiddelbart sortere af-
faldet korrekt. Andre elever skal oplæres og motiveres. For at komme godt i mål er der brug for oplæring, 
vedligeholdelse og senere muligvis opfølgning på, hvordan det går.

Som lærer eller pædagog har du den primære kontakt til eleverne og kender de daglige rutiner. Du har 
en central rolle, og det er derfor en god idé at vide noget om affald og benytte anledningen til at sætte 
undervisning om affald på skemaet.

UndERVISnIng OM affald
Nedenfor finder du inspiration og links til forskellige undervisningsmaterialer, 
som du frit kan benytte i din undervisning. Der er også mulighed for et klasse-
besøg på Vestforbrænding, på den lokale genbrugsstation eller ude hos jer på 
skolen.
Alle disse tilbud er gratis og kan bestilles på vores hjemmeside: www.vestfor.
dk.

Vær opmærksom på at bestille i god tid i forvejen, da det ellers kan være 
svært at finde ledige tider!

Har du ønsker om et affaldsfagligt kursus for lærere/pædagoger, er dette også 
en mulighed. Disse kurser koster lidt. Du er velkommen til at sende en mail med 
dine ønsker og oplysninger til:
besog@vestfor.dk.

Du kan downloade undervisningsmaterialer om affald for 0.-6. klasse HER.

Du kan gratis bestille klassesæt om affald for 0.-6. klasse HER.

 
Nyttige links til undervisning:

•	 www.vestfor.dk

•	 www.mindthetrash.dk

•	 www.affald.dk

Der findes også andre gode hjemmesider, som man kan finde inspiration på.

Til brug i klassen og i undervisningen finder du HER sorteringsvejledning, il-
lustrerede skilte og piktogrammer, som teknisk personale har mulighed for at 
sætte op.

LÆRER OG PÆDAGOG

Lærer og pædagog 

http://www.vestfor.dk
http://www.vestfor.dk
mailto:besog%40vestfor.dk?subject=
http://www.vestfor.dk/Viden-og-laering/Undervisningsmateriale-og-inspiration
mailto:besog%40vestfor.dk?subject=
http://www.vestfor.dk/Viden-og-laering
www.mindthetrash.dk
http://www.affald.dk


VIdEn Og EVEnTS
Når den nye affaldssortering starter op, er det vigtigt, at der bliver skabt op-
mærksomhed omkring den, så alle kommer med fra starten. Det kan gøres med 
events, kick-off, morgensamling eller fælles oplæg. Her er nogle forslag:

•	 Store affaldsplakater hænges op udvalgte steder på skolen. Filer til  
plakaterne kan hentes HER.

•	 Fælles morgensamling for hele skolen eller i de enkelte afdelinger, hvor 
der fortælles om den nye affaldssortering, og hvorfor det er vigtigt at  
sortere. I kan evt. vise nogle af filmene fra ”Kend dit skrald”, som findes på  
www.vestfor.dk.

•	 Oplæg for skolen eller udvalgte klassetrin. Du kan forespørge om et gratis 
oplæg fra en affaldsekspert her: besog@vestfor.dk.

•	 Skattejagt om affaldssortering. Filer til udskrivning kan bestilles her:  
besog@vestfor.dk.

Vestforbrænding er gerne behjælpelig med andre forslag til aktiviteter.
 
 

Når affaldssorteringen har været i gang et stykke tid, anbefaler vi at tage emnet 
op igen, evt. med en event mere for at skærpe opmærksomheden på, hvordan det 
går. Måske er der brug for justeringer, optimering eller uddybende information.

LÆRER OG PÆDAGOG

http://www.vestfor.dk/-/media/Laering-og-oplevelse/Skolehaandbog/Plakater-for-affaldstyperne.pdf
http://www.vestfor.dk/-/media/Laering-og-oplevelse/Skolehaandbog/Plakater-for-affaldstyperne.pdf
http://www.vestfor.dk/Viden-og-laering/Undervisningsmateriale-og-inspiration
mailto:besog%40vestfor.dk?subject=
mailto:besog%40vestfor.dk?subject=


Først skal I lave en 
aftale om afhentning af 
det sorterede affald. Kon-
takt evt. jeres kommunale 
affaldskontor.

Alle involverede 
informeres om den kom-
mende affaldssortering 
på skolen.

Der skal bestilles 
beholdere hjem til alle 
klasselokaler.
Bemærk, at der kan være 
leveringstid på bestillin-
ger.

Undervisning og events 
forberedes.
Bemærk, at der er 
forslag til undervisning 
og events under ”Lærer 
og Pædagoger”.

Evt. kurser planlægges. 

Lige inden ferien infor-
meres forældre og elever 
om den nye affaldssor-
tering.

Affaldsbeholderne samt 
tilhørende skilte sættes 
op i ferien, hvor der er ro 
på skolen.

Ved skolestart 
informeres alle igen. Det 
er en god idé at afsætte 
tid til at skabe fokus på 
emnet, fx med et event 
samt et introforløb (se 
under maj).

Fortsat fokus på emnet. 
Se under maj.

Når affaldssorteringen 
har været i gang i en 
periode, er det vigtigt 
at følge op på, hvordan 
det går samt evt. at tage 
emnet op igen.

Det er en god ide at starte affalds-
sorteringen op efter en ferie, så alle 
de praktiske ting er på plads, når 
personale og elever møder op på 
skolen igen.

Her er et forslag til en tidsplan for 
implementering af affaldssortering 

efter en sommerferie.

TIDSPLAN
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Tidsplan



Når I går i gang med sortering på skolen, vil I opleve, at der kommer nye opgaver.  Det er vigtigt at finde ud af, hvem 
der løser disse opgaver og hvordan.
Vestforbrænding anbefaler to simple modeller for håndtering af affaldet:

1: Når eleverne har sorteret affaldet i klasselokalerne, tømmer klasseduksene affaldet over i beholdere – så-
kaldte dropstationer - opstillet på fællesarealerne. Teknisk personale tømmer så affaldet fra dropstationerne 
ud i de relevante affaldscontainere i affaldsgården.

2: Når eleverne har sorteret affaldet i klasselokalerne, tømmer klasseduksene affaldet direkte ud i de rele-
vante affaldscontainere i affaldsgården.

Affald fra andre lokaler håndteres af teknisk personale. Hvis ovennævnte modeller ikke kan benyttes på din skole 
af forskellige grunde, kan både din kommune og Vestforbrænding være dig behjælpelige med en løsning.

Når I har organiseret jeres affaldssortering, er I klar til at købe beholdere. Husk at indtænke 
arbejdsmiljøet og brandkrav i jeres valg af løsninger!

Her ser du en liste over typiske opgaver samt bud på, hvem der kan være ansvarlige for dem:

Tømning af affaldsbeholdere 
fra klasselokalerne

Tømning af affaldsbeholdere 
fra faglokaler, kontorer, perso-
nalerum, mm.

Tømning af
dropstationer

Rengøring og vedligehol-
delse af materiel

Eftersortering

Elever, lærere, pædagoger og 
rengøring

Teknisk
personale

O
P

G
AV

E
A

N
S

VA
R

LI
G

ORGANISERING AF AFFALDSSORTERINGEN

Korrekt sortering i
klasserne

Teknisk
personale

Teknisk
personale

Teknisk
personale

Elever, lærere og
pædagoger

Organisering af affaldssorteringen



Skolen skal sortere alle affaldstyper. Men det er ikke alle affaldstyper, der 
forekommer i alle lokaler. Vi anbefaler, at der indsamles papir, madaffald (hvis  
eleverne spiser i klasserne), restaffald og evt. plast i klasselokalerne. For  
indsamling af metal kan der opstilles 
affaldsbeholdere på de indendørs fællesarealer.

Hvis du klikker HER, finder du en liste over det affald, som kan forekomme i de 
forskellige lokaletyper.

Vær opmærksom på affaldsposernes forskellige dimensioner, samt at bioposer 
til madaffald er dyrere end almindelige poser og har andre dimensioner. Vest-
forbrænding har indgået rammeaftale om indkøb af bioposer (mad) til fordelag-
tige priser. Rammeaftalen kan benyttes af alle skoler via kommunen.

Teknisk personale på skolen har konkret kendskab til affaldssorteringen og kan 
afklare behovet for beholdere i de enkelte lokaler.

Der findes mange affaldsbeholdere på markedet. Vi har udvalgt nogle, som vil 
passe godt i et skolemiljø, uden at skolen skal investere store summer. Vær op-
mærksom på, at udbuddet varierer. Se inspiration HER.

Hvis du klikker HER, finder du et skema til at skabe overblik over antallet af 
affaldsbeholdere, der skal bestilles.

INDKØB AF AFFALDSBEHOLDERE

Indkøb af affaldsbeholdere

http://www.vestfor.dk/-/media/Laering-og-oplevelse/Skolehaandbog/Lokaler-og-affaldstyper-p%C3%A5-en-skole.pdf
http://www.vestfor.dk/-/media/Laering-og-oplevelse/Skolehaandbog/Lokaler-og-affaldstyper-p%C3%A5-en-skole.pdf
http://www.vestfor.dk/-/media/Laering-og-oplevelse/Skolehaandbog/Udvalg-af-affaldsbeholdere.pdf
http://www.vestfor.dk/-/media/Laering-og-oplevelse/Skolehaandbog/Skema-til-bestilling-af-affaldsbeholdere.xlsx
http://www.vestfor.dk/-/media/Laering-og-oplevelse/Skolehaandbog/Skema-til-bestilling-af-affaldsbeholdere.xlsx


Det er vigtigt at bruge samme skiltning, så det er nemt for alle at navigere, når man 
bevæger sig rundt i de forskellige lokaler på skolen.

Det kan fx gøres med klistermærker og plakater på beholderne. Det er vigtigt at benytte 
samme system og skiltning på hele skolen, så alle gør det ens, og man undgår fejlsor-
teringer.

Vestforbrænding har udarbejdet skilte, sorteringsvejledninger og piktogrammer, som 
kan bruges ved de forskellige opsamlingssteder og/eller påklistres affaldsbeholderne.

du kan finde materialer på disse links:

•	 Du kan frit printe plakater om sortering for affaldstyperne mad, papir, plast, metal, 
glas, pap og rest HER.

•	 Du kan hente filer med piktogrammer og klistermærker til trykkeri HER.

•	 Du kan hente sorteringsvejledning for skoler HER.

SKILTE

Skilte

http://www.vestfor.dk/-/media/Laering-og-oplevelse/Skolehaandbog/Plakater-for-affaldstyperne.pdf
http://www.vestfor.dk/-/media/Laering-og-oplevelse/Skolehaandbog/Plakater-for-affaldstyperne.pdf
http://www.vestfor.dk/Affald-og-Genbrug/Piktogrammer
http://www.vestfor.dk/-/media/Laering-og-oplevelse/Skolehaandbog/Sorteringsvejledning-for-skoler.xlsx


Når skolen går i gang med nye rutiner – såsom sortering af affaldet – er det vigtig 
at informere og evt. inddrage alle involverede i de nye opgaver. 

De vigtigste er:

•	 Teknisk personale

•	 Lærere og pædagoger

•	 Forældre

•	 Elever

Teknisk personale bør inddrages fra starten af processen. De sidder allerede med 
en stor viden om de eksisterende affaldsrutiner på skolen – ofte er det dem, der 
bærer sorteringen igennem. 

Det er en god idé at inddrage skolens lærere og pædagoger allerede om foråret, 
så de har mulighed for at tænke undervisning om affald ind i planlægning af  
skoleåret. 

Forældre og elever informeres inden sommerferien og evt. igen ved skolestart 
efter ferien.

HER finder du infobrevene.

Det er også vigtigt at informere elevråd, kontaktforældre, skolebestyrelse,  
tandpleje, skolepsykolog, talepædagog og kontorpersonale mm.

KOMMUNIKATION

Kommunikation

http://www.vestfor.dk/-/media/Laering-og-oplevelse/Skolehaandbog/infobreve_skolehaandbog.pdf
http://www.vestfor.dk/-/media/Laering-og-oplevelse/Skolehaandbog/4-infobreve.pdf


Vestforbrænding er Danmarks største affaldsselskab. Vi vil forbedre miljøet 
ved at arbejde for mere genbrug og effektiv udnyttelse af energi.
 
Vestforbrænding tilbyder vores 19 ejerkommuner alle de nødvendige løsninger 
inden for indsamling og behandling af affald fra borgere og genbrugsstationer.

Vores anlæg til forbrænding af affald er landets største. I 2014 brændte vi 
554.600 tons husholdnings- og erhvervsaffald fra 
omkring 900.000 borgere og 60.000 virksomheder i vores ejerkommuner. Det 
gav 1.206.000 MWh varme og 255.000 MWh 
elektricitet, svarende til henholdsvis ca. 80.000 og ca. 75.000 husstandes for-
brug.

Endelig rådgiver vi om korrekt affaldshåndtering, og vores 
Formidlingscenter afholder kurser for skoleelever. I 2014 modtog vi over 
15.000 besøgende på anlægget i Glostrup og på de 24 
genbrugsstationer i ejerkommunerne.
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