
Välkomna till webbinarium om 
Skräpplockardagarna 2022

Agenda:

• Vad är Skräpplockardagarna?

• Varför ska barn plocka skräp?

• Upplägg, logistik och viktiga datum

• Förväntningar på deltagande kommuner

• Om kommunikationsmaterialet

• Om det pedagogiska materialet

• Frågor



• Skräpplockardagarna är Håll Sverige Rents 
kampanj där barn och unga lär sig om 
nedskräpning och plockar skräp tillsammans.

• Barnens största aktion mot nedskräpning.

• Förra året deltog över 700 000 barn och unga 
runtom i hela landet!

• Nedskräpning är ett konkret miljöproblem där 
det faktiskt går att göra skillnad.

Vad är Skräpplockardagarna?



Varför ska barn plocka skräp?
• Vi plockar inte skräp för att städa – utan som en pedagogisk aktivitet där 

barn lär sig om skräp och att inte skräpa ner.

• Vi arbetar med barn för att skapa medvetenhet och engagemang, vilket vi 
vet leder till ändrade attityder och beteenden. 

• Nedskräpning är en fråga som har stor möjlighet att väcka barnens 
engagemang för miljö och hållbar utveckling.

• Genom att delta märker de att de kan göra skillnad – som faktiskt syns.



Upplägg och logistik

• Likt upplägget förra året

• Kommunen anmäler sig till Håll Sverige 
Rent – från 1 februari

• Verksamheter anmäler sig från 1 mars

• Vi skickar ut gratis påsar direkt till 
verksamheterna – gäller barn och unga

• Plockning sker när ni bestämmer, mars 
till maj – Skräpplockardag eller 
Skräpplockarvecka



Kommunens sida

• Kommunens information kommer att 
läggas upp på en egen sida som ni 
själva kan administrera och löpande se 
vilka verksamheter som anmält sig i 
kommunen, och också se 
kontaktuppgifter till dessa.

• Sidorna kommer finnas tillgängliga för 
skolor och föreningar från 1 mars (då 
deras anmälan öppnar)

• Viktigt! Döp ditt event till
"kommunens namn” och "skräpplockardagar”,

T ex "Norrköpings skräpplockardagar"



Över 40 kommuner är redan anmälda!



Plastexperimentet
• Under v. 17-18 och 37-38 kan elever vara med och bidra till att ta 

fram ny kunskap och forskningsresultat om plastföroreningar i svensk 
natur.

• Åk 4- gymnasiet kartlägger plastskräp inom t.ex. parkområde eller 
badplats. Efter insamling av plastskräpet vägs, sorteras och 
kategoriseras plasten. Resultaten rapporteras in via webben eller en 
app.



Viktiga datum

1 februari – Anmälan för kommuner öppnar. 
Det finns inget direkt sista datum för när en 
kommun kan anmäla sig men vår starka 
rekommendation är att kommunen ska vara 
anmäld innan den 1 mars eftersom anmälan för 
deltagare öppnar då. 

1 mars – Anmälan för 
skolor/förskolor/föreningar öppnar.

14 februari 2021 – Kommunikationsmaterial
från oss till er ligger uppe på vår hemsida för er 
att sprida internt men även till skolor och 
ungdomsföreningar, marknadsföring för 
kommunkanaler mm. 

31 maj – Anmälan för deltagare stänger.



Vad innebär det att vara 
med som kommun?

En kommun deltar genom att:

• Sprida information till kommunens alla skolor och 
förskolor.

• Ta hand om det skräp som deltagare plockar, 
alternativt informera om hur deltagarna bäst gör sig 
av med det.

• Ha en kontaktperson för kampanjen som deltagare 
och Håll Sverige Rent kan vända sig till.

• Ha en kommunikatör som ansvarar för 
kommunikation kring Skräpplockardagarna både 
internt i kommunen med marknadsföring och mot 
skolor (gärna även mot ungdomsföreningar, dock 
inget krav).

• Gärna ordna aktiviteter i kommunen. 



Fira och belöna

Genom till exempel…

• Pressmeddelanden
• Skicka fika till skolorna
• Besök av sopbil
• Lotteri
• Annan belöning



Vägledning till kommunen

• Planera och samordna

• Förankra och sätt mål

• Nå ut och kommunicera

• Vanliga frågor

hsr.se/skrapplockardagarna-kommuner



Hur kommunicerar ni och 
med vem?

• Hur når ni bäst förskolor och 
skolor? Kanaler?

• Vilka ungdomsföreningar i 
kommunen kan vara intressanta 
att nå?

• Ha en tydlig kontaktperson i er 
kontakt

• Använd gärna Håll Sverige Rents 
kommunikationsmaterial



Digitalt 
kommunikationsmaterial 
till kommuner

Finns från 14 februari

• Logotyper & symboler

• Texter & bilder

• Annonser



Digitalt material till deltagare

Finns från 1 mars

• Pedagogiskt material

• Diplom och ”medaljer”

• Information i olika former



Pedagogiskt material

• Finns tillgängligt på 
hemsidan/Skräplabbet 
den 1 mars. 

• Uppdrag till förskolan, grundskolan 
samt gymnasieskolan.

• Kopplar till läroplanerna och de 
Globala målen.



Nordiska kusträddardagen 
7 maj

• I Kusträddarna samlar vi 
människor som vill förhindra 
plast från att hamna i havet.

• 2021 deltog över 57 000 
kusträddare i 285 kommuner!

• Töm gärna era papperskorgar en 
extra gång inför 7 maj. Ni kan 
också hjälpa till genom samla in 
det skräp som deltagarna inte får 
med sig. 



Frågor!

• Upplägget

• Logistiken

• Datumen

• Det pedagogiska materialet

• Förväntningarna

• Kommunikation

• Tävlingen



hållsverigerent.se

Tack för oss!


