Tävling -Ta fram en design på
Världens bästa papperskorg!

Hur kan man få fler att slänga skräpet där det hör hemma?
Det finns tyvärr de som skräpar ner. Det blir fult och kan förstöra för djuren, människorna och
naturen.
Håll Sverige Rent behöver nu er hjälp med att ta fram ett nytt utseende på en papperskorg för
att inspirera folk att slänga sitt skräp där det hör hemma – i papperskorgen.

Vinsten
Vinnande förskola, skola eller förening eller motsvarande verksamhet, kommer få byta utseende
genom en foliering av en befintlig papperskorg på förskole-/skolgården eller föreningsområdet
tillsammans med oss på Håll Sverige Rent. Tävlingen är en del av Skräpplockardagarna och ligger som
ett uppdrag till det pedagogiska materialet.
Det finns också chans för det vinnande bidraget att synas på en papperskorg nånstans på stan eller i
närheten av verksamheten inom kommunen så att ert bidrag kan synas för fler. Det kommer stå synligt
på papperskorgen vilken förskola/skola/förening som gjort designen.

Så här gör du!
1.
2.

3.

Rita en inspirerande bild på ett A3-ark eller formge en grafisk design som kommer att bli den
som klär papperskorgen.

Skriv ett klass/grupp/lag-citat separat från bilden där ni berättar kort hur ni tänkte i
utformningen samt några rader om vad som var kul med tävlingen. Citatet kommer ni få
skicka med i formuläret där ni lämnar information om er klass/skola/förskola/förening.

Fota av eller scanna in bilden och skicka digitalt tillsammans med texten till i detta formulär:
hsr.se/skrapplockardagarna/tavling (Glöm inte att behålla originalteckningen som vi

kommer att behöva, om ni vinner.)

Skicka in ert bidrag till oss senast 15/5.

Tips!
•
•
•
•
•
•
•

Låt alla barn/unga enskilt eller i grupp göra ett bidrag på stort papper, A3, i stående format.
Använd gärna starka färger så att det syns ordentligt.
Ungdomar i gymnasieålder kanske hellre formger en grafisk design till papperskorgen, det går
lika bra. Tänk då på att spara ner den högupplöst.
BARN FÖRSKOLEÅLDER: Tillsammans tar ni fram ett bidrag.
BARN/UNGA I GRUNDSKOLEÅLDER: Gör en utställning eller liknande där ni visar upp alla
bidrag. Rösta fram favoriten.
UNGA I GYMNASIEÅLDER: Ungdomar i gymnasiet kanske hellre formger en grafisk design till
papperskorgen, det går lika bra. Tänk då på att spara ner den högupplöst.
FÖRENING ELLER MOTSVARANDE: Har ni en papperskorg kan ni skicka in bidrag, se
punkterna ovan och välj det som passar bäst beroende på barnens ålder.

Såhär kan det se ut för vinnarna när vi gör om barnens teckningar till att klä papperskorgar. Vi placerar
teckningen i sin helhet på en eller flera sidor av papperskorgen eller tar ut element så att budskapet
bäst kommer fram beroende på hur just er papperskorg är utformad.
Exempelteckningen ovan är lånad från Håll Sverige Rents tidigare affischtävling och är gjord av klass 5 A på Villaskolan i Åhus.

Förutsättningar för att kunna delta
•
•
•

Behåll originalbilden, som målats i formatet stående A3 eller formgetts grafiskt, den kommer
att behöva postas in om ni vinner.
Godkänna att Håll Sverige Rent kan komma att dela alla de tävlande bidragen i sina kanaler.
Skicka in ett bidrag per förskola/skola/förening.

Juryn
Juryn består av fyra personer;
• Två medarbetare på Håll Sverige Rent
• En medarbetare från CAN-marketing (UF-företaget som gör om folieringen av barnens bilder
till en skräpkorg)
• En medarbetare från Beteendelabbet

Juryns kriterier
1.
2.
3.

Kreativ idéhöjd – fantasin har inga gränser
Praktisk problemlösning– hur ser papperskorgen ut idag? Hur kan man använda den befintliga
papperskorgen att nå sin fulla potential
Lärande – kan man med den nya designen lära eller påminna förbipasserande något om skräp
och varför man inte ska skräpa ner

Välkomna att skicka in ert bidrag!

