
Drygt 550 tävlande klasser i årets Pantresan – årskurs 4 på
Lindgårdsskolan i Fagersta tar hem första pris
I konkurrens med drygt 550 tävlande klasser över hela landet har eleverna i årskurs 4 på Lindgårdsskolan i Fagersta med låten
”Sluta Fjanta” lyckats kamma hem första pris i Pantameras skoltävling Pantresan. Idag tog de lyckliga eleverna emot en
prischeck värd 10 000 kronor. På andra plats kom klass 1P på Fiskebäcksskolan i Västra Frölunda och på tredje plats årskurs 5
på Elmeskolan i Älmhult.  

I onsdags, den 29 maj, var Pantamera på plats på Lindgårdsskolan för att gratulera årskurs 4, vinnarna av Pantameras tävling Pantresan.
Motiveringen löd: ”Klassen har på ett lustfyllt och medryckande sätt fått in hållbarhet, återvinning och pant i sin återvinningslåt Sluta fjanta! En
riktig hit.”

Pantresan har utmanat Sveriges skolor i över tio år och har engagerat cirka 100 000 elever genom åren. 

– Det har varit ett roligt och givande tema att jobba med som har gett både eleverna och mig ökade kunskaper inom hållbarhet, hur
återvinning och pantsystemet fungerar och nyttan med det. Dessutom har det uppmuntrat elevernas kreativitet. Att sedan gå och vinna hela
tävlingen är förstås en fjäder i hatten, säger Maria Liljeqvist, klasslärare på Lindgårdsskolan.

Pantresan engagerar skolor i hela Sverige 

– Syftet med tävlingen är att i tidig ålder väcka barns intresse och öka kunskapen om miljöfrågor och återvinning. 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. 

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

Årets Pantresan engagerade över 550 klasser runt om i landet. De femton bästa klasserna i tävlingen är vinnare och erhåller varsin prischeck.
Första pris är en prischeck på 10 000 kronor, andra och tredje pris på 5 000 kronor och resterande på fjärde till femtonde plats erhåller en
prischeck på 2 500 kronor. 

Vinnande skolklasser i Pantresan 2019 är: 

Första plats: Årskurs 4 på Lindgårdsskolan i Fagersta
Andra plats: Klass 1P på Fiskebäcksskolan i Västra Frölunda 
Tredje plats: Årskurs 5 på Elmeskolan i Älmhult 

Plats 4-15:

Klass 4b på Sofielundsskolan i Malmö
Förskoleklass på Högastensskolan i Helsingborg 
Årskurs 4 på Kyrkskolan Söderbärke i Smedjebacken
Förskoleklass - klass 1B på Öjersjö Brunn i Partille 
Årskurs 5 på Vittra Halmstad i Halmstad 
Årskurs 4 på Parkskolan i Bodafors 
Årskurs 2 på Skuttunge skola i Björklinge 
Förskoleklass – årskurs 1 på Ekebyskola i Sunne 
Årskurs 1 på Marielundsskolan i Haparanda
Raketen/Månen grundsär på Knut Lundmarkskolan i Älvsbyn 
Klass 5A på Anders-Olof skolan i Hammarstrand 
Årskurs 4-5 på Casa Montessori i Partille  

Läs mer om pantresan: https://pantamera.nu/pantresan/

För mer information kontakta:

Sara Barthelson Riismark, kommunikationsansvarig Pantamera/Returpack
070-666 56 59
sara.riismark@returpack.se

Rickard Andersson, projektledare Pantamera/Returpack
070-565 29 44
rickard.andersson@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 2 miljarder burkar och PET-flaskor. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av
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