
Tack för att ni är med i Skräpplockardagarna 2022. Tillsammans 
med hundratusentals andra barn och ungdomar är ni med och 
förändrar samhället, klimatet och miljön till det bättre. Ingen är 
för liten för att göra skillnad. Vi kan stoppa skräpet, om vi gör det 
tillsammans.   

Kom ihåg
• Visa gärna introfilmen innan ni går ut! 
• Be barnen eller eleverna att ta med sig vantar eller handskar. 
• Plocka inte fimpar och farligt eller vasst skräp.  
• Använd undervisningsmaterialet för att fördjupa era kunskaper.
• Sprid gärna er skräpplockning till fler med #hållsverigerent

 
I paketet finns era påsar. Nu kan ni ge er ut. Lycka till! 

Skräpplockardagarna är Håll Sverige Rents stora skräpplockaraktivitet  
för förskolor, skolor och barn- eller ungdomsföreningar.

Brev till föräldrar

Missa inte allt material på webben
 

hsr.se/skrapplockardagarna

Grattis! Du som får det här brevet har ett barn som är en riktig skräp- 
plockarhjälte. Tillsammans med hundratusentals andra hjältar runt om 
i landet har ditt barn nu lärt sig att det är onödigt och fel att skräpa ner. 

Håll Sverige Rent bjuder varje vår in alla Sveriges barn och ungdomar  
till Skräpplockardagarna. Alla deltar via sin förskola, skola eller förening.  
Förra året var vi över 700 000 deltagare och i år hoppas vi bli ännu fler!

Skräpplockning är inte en städaktivitet i första hand. Det är en rolig och 
meningsfull aktivitet som öppnar upp ögonen för skräpet och väcker  
tankar om miljö och hållbar utveckling. Det är en pedagogisk och  
uppskattad aktivitet som lär barnen att nedskräpning är fel.  

Vi hoppas att ditt barn kommer berätta om dagens stora insats och för-
hoppninsgvis lära dig något nytt om skräp. Kanske något om hur skräpet 
ska sorteras och återvinnas?
 
Den 5 juni är det Världsmiljödagen och i år kommer den att firas lite extra 
eftersom Sverige är värdland för Världsmiljödagen 2022. Gå gärna ut till-
sammans med ditt barn och plocka lite skräp den dagen. Läs mer på  
hsr.se/varldsmiljodagen. 
 
Tillsammans kan vi stoppa skräpet och göra skillnad för miljön. Vi ses! 
 

Du är förälder till en skräpplockarhjälte

Diplom

Undervisnings- 
material 

Visa introfilmen!

Plastexperimentet

Mall för press- 
meddelanden

Berätta för lokaltidningen  
att ni går ut och plockar. 

Högintressant ämne. 

I år kan elever i åk 4-9 och 
gymnasiet bidra till forskning 

när ni är ute och plockar 
skräp. I Plastexperimentet 
kartlägger skolelever till-

sammans med forskare hur 
mycket plast som finns i olika 

miljöer runt om i Sverige. 
Perfekt uppgift att kombinera 

med Skräpplockardagarna!
 

Läs mer på 
plastexperimentet.se

På skräplabbet.se hittar du 
förslag på lektionsupplägg 

och en sprillans ny  
samtalsbild.  

Peppa i gång barnen och 
eleverna med årets nya intro-

film. 3-2-1 nu kör vi!  

Berätta att ni  
är med!

Använd färdiga annonser och 
banners för att berätta för 

föräldrar och andra att ni är 
med i Skräpplockardagarna. 

Berätta för föräldrar och 
vårdnadshavare om hur  

duktiga barnen är!

Alla skräphjältar är  
värda ett eget diplom.

Symboler, 
 texter och bilder
Gör egen information med 
hjälp av texter, bilder och 

symboler från oss. 

Medaljer

Alla skräphjältar är guld  
värda. Skriv ut medaljer! 




