
 
 

 

Sønderborg Forsyning uddeler børnebøger om affaldssortering 

- Pressemeddelelse udsendt den 11. november 2020 

 

 

Affaldssortering i børnehøjde 
Det er ikke kun voksne, der gerne vil sortere deres affald. Sønderborg Forsyning uddeler nu bogen om 

”August & Ingrid” til alle børnehaver i hele kommunen.  

Det du lærer som barn, glemmer du aldrig – heller ikke, at det er vigtigt at genanvende mest muligt, og at 

det gør en forskel at sortere dit affald.  

Sønderborg Forsyning s formidlingscenter tilbyder læringsforløb for skoleelever, der bl.a. kan blive klogere 

på affaldssortering, og som noget helt nyt, kommer læringen om affaldssorteringen nu helt ud i 

børnehaverne. 

- Børnehavebørn kan sagtens lære at sortere affald. Vores nye affaldssortering sorterer efter materiale, og 

det åbner op for nogle spændende samtaler, hvor børnene skal mærke efter – er det metal eller plastik? Så  

 



 
 
 

finder vi i fællesskab ud af, hvor affaldet skal hen, fortæller Mette la Cour, der er formidler ved Sønderborg 

Forsyning.  

Farvede piktogrammer 

Historien om ”Ingrid & August” fortæller om en dag i en børnehave, hvor børnene møder forskellige typer 

af affald, som de kender fra deres hverdag. I fællesskab med de voksne finder Ingrid og August ud af, 

hvordan de skal sortere affaldet. 

Mette la Cour fremhæver, hvordan de nye piktogrammer betyder, at hvert materiale har fået sin egen 

farve. Og det gør det nemt for de små at huske, hvor f.eks. æbleskroget, mælkekartonen eller papiret skal 

hen. 

- Børn er gode til at huske i farver, og da de nye beholdere har alle farvede piktogrammer og håndtag, bliver 

det let at huske, at madaffald er grønt, mens papir og pap er blåt, siger Mette la Cour, der håber, at 

børnene også får lov til at være del af affaldssorteringen derhjemme. Alle børnene får nemlig en pixi-

udgave af ”Ingrid & August” med hjem. 

- Langt de fleste børn elsker at fortælle om det, de ved, og de vil rigtigt gerne lære fra sig – især til de 

voksne. Så hvis dit barn eller dit barnebarn har bogen med hjem, så spørg endelig, afslutter Mette la Cour.  

Ung lokal kunstner bag de glade tegninger 

Det er den 20- årige Freja Oldrup fra Sønderborg, der har illustreret Sønderborg Forsynings fortælling om 

”Ingrid & August”.  Freja Oldrup har tidligere arbejdet på Æ Rummelport, og hendes fine, glade streg falder 

godt i tråd med budskabet. 

 

FAKTA 

OM ”INGRID & AUGUST” 

Sønderborg Forsyning har udgivet en højtlæsningsbog om affaldssortering i børnehøjde, hvor man følger 

Ingrid og August, som igennem bogen bliver klogere på affaldets oprindelse og dets sortering.  

Med til bogen hører en plakat til børnehavens stuer og en mindre udgave til hver af børnene, som de kan få 

med hjem – samt et helt univers af sjove opgaver, tegninger og meget mere, der alt sammen kan hentes 

gratis på Sønderborg Forsynings hjemmeside. Bogen henvender sig til børnehavebørn. 

”Ingrid & August” bliver delt ud til alle børnehaver i Sønderborg kommune. Se mere på 

www.sonfor.dk/ingridogaugust 

 

http://www.sonfor.dk/ingridogaugust

