
Dubbla vinnare i Pantameras nationella miljötävling för
skolklasser
I konkurrens med tävlande klasser över hela landet har eleverna i klass 2B på Lendahlsskolan i Alingsås, och i klass 6 på
Årstadskolan i Falkenberg lyckats vinna Pantameras skoltävling ”Pantresan”. Klasserna har efter sina resor med den digitala
Pantresan gjort egna expeditioner som stack ut lite extra bland övriga bidrag. I måndags mottog de lyckliga vinnarklasserna
varsin prischeck värd 10 000 kronor. Pantprofessor Sven Orbis fanns på plats via Skype för att personligen gratulera eleverna
på de båda skolorna.

För tolfte året har Pantamera erbjudit skolklasser runtom i Sverige möjlighet att delta i tävlingen och genom utbildningspaketet lära sig mer om
hållbarhet. Tävlingen har genom åren engagerat omkring 100 000 elever. Över 560 klasser deltog i vårens Pantresa och närmare 100 av
dessa valde att vara med i tävlingen. Under resan har eleverna fått följa med den excentriske pantprofessorn Sven Orbis på en rad
spännande äventyr. Längs vägen har de fått utmaningar att lösa för att komma vidare till nästa uppdrag. 

– Eleverna har verkligen uppskattat Pantresan, och de har kämpat väl kring detta inspirerande arbete gällande miljön, säger Gunilla
Josefsson, klasslärare på Årstadskolan.

– Pantresan har varit ett roligt och givande tema att jobba med. Eleverna har verkligen sett fram emot dessa pass och tagit många egna
kreativa initiativ i arbetet, säger Ida Wallström, klasslärare på Lendahlsskolan.

– Syftet med tävlingen är att i tidig ålder väcka barnens intresse och öka kunskapen om miljöfrågor i allmänhet och återvinning i synnerhet.
Pantresan är ett mycket uppskattat utbildningspaket och tävling, bland både lärare och elever. Vi är glada att kunna bidra till ett ökat
engagemang i hållbarhetsfrågor, säger Katarina Lundell, kommunikationschef för Pantamera/Returpack. 

Roligt sätt att samlas kring miljöfrågor

Pantresan är ett kostnadsfritt digitalt undervisningskoncept som bland annat innehåller förslag till lektionsupplägg, lekfulla uppgifter och ett
tävlingsmoment.

Tävlingen riktar sig till barn från förskoleklass till och med årskurs sex, och den ska förmedla kunskap och inspiration kring miljö, energi,
återvinning och pantning. Pantresan visar på ett enkelt och tydligt sätt hur ett cirkulärt system kan fungera och ger underlag till eleverna att
fortsätta diskutera lösningar individuellt, i grupp och i helklass.

Undervisningsmaterialet utgår från Skolverkets mål för miljö och livsstil som bland annat säger att elever ska förstå hur användning av
produkter i hemmet påverkar miljön.

För mer information kontakta:
Sara Barthelson Riismark, kommunikatör Pantamera/Returpack
Tel: 070-666 56 59
sara.riismark@returpack.se

Pantamera drivs av Returpack AB för att öka återvinningen av burkar och PET-flaskor. Vi arbetar för att säkra ett effektivt, hållbart och
tillgängligt pantsystem. Målet är att 90 procent av alla burkar och PET-flaskor ska återvinnas. Huvudkontoret, liksom fabriken ligger i
Norrköping. Här tar vi varje år emot 1,85 miljarder burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av
Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlarna. www.returpack.se www.pantamera.nu/


