Vi har meldt oss på Telysjakten, en konkurranse om gjenvinning av aluminium
for alle barneskoler og barnehager i hele Norge. Konkurransen går kort og godt ut på å
samle så mange brukte telyskopper en bare kan; hjemme, på skolen, hos naboen eller
på kafeen – telle dem og levere dem til returpunktet for metallgjenvinning.
Hvert år bruker vi nordmenn nemlig millioner av telys for å skape kos og hygge
hjemme. Når lysene har brent ned, kastes de gjerne i søpla. Dette er jo sløsing med
verdifulle ressurser! For det ikke så mange vet, er at telyskoppene er laget av aluminium
og kan gjenvinnes om og om igjen, til nyttige ting som for eksempel sykler og lekestativ.
Gjenvinning av aluminium bruker bare 5 % av energien i forhold til å fremstille helt ny
aluminium.
Telysjakten skal være morsom, men vi som er med skal også lære noe. Temaer vi
skal lære om mens vi jakter på brukte telys er blant annet kretsløp, gjenvinning,
energi, klima og aluminium. Samtidig gjør vi noe bra for miljøet!
Siden oppstarten av Telysjakten har titusener av skolebarn samlet inn over 20 millioner
brukte telys. Det var helt superfantastisk, så derfor gjenvinnes konkurransen for tredje
gang. Telysjakten starter den 1. november og avsluttes den 31. Januar.
Det skal kåres 19 fylkesvinnere, en egen barnehagevinner og en norgesmester i
Telysjakten. Vinnerne vil motta fine premier. Alle deltakerne vil motta en liten premie,
for her er alle vinnere – nemlig gjenvinnere!
Konkurransen skal være rettferdig, slik at antallet innsamlede telys deles på antall elever
i klassen eller barn i barnehagen. Det er også viktig at vi ikke tenner flere telys fordi vi
vil samle telyskopper til konkurransen. Vi skal bare gjenvinne de telysene vi bruker til
vanlig.
Husk å løsne den lille vekeplaten i stål fra telyskoppen i aluminium, og rense for så mye
stearin som mulig. Dette kan gjerne gjøres hjemme, slik at dette ikke tar for mye tid fra
skoledagen!

For mer informasjon, ta gjerne en kikk på hjemmesiden www.telysjakten.no
God jaktlykke til alle telysjegere!

