Kommer til din skole:

TELYSJAKTEN
1. november 2013 – 31. januar 2014

Alle 1. til 7.klasser kan
delta!
Tom Telys

Alle gode ting er tre!
Gjør dere klare! Den 1. november 2013 smeller startskuddet for den tredje runden av Telysjakten.
I de foregående rundene med Telysjakten har over 50.000 skolebarn samlet inn over 20
millioner brukte telys til gjenvinning. Det er så superfantastisk at jeg gjenvinner hele
konkurransen nok en gang. For akkurat som aluminium, kan denne konkurransen gjenvinnes om
igjen og om igjen uten at kvaliteten forringes!
Mitt største ønske er at enda flere brukte telyskopper kommer seg ut av søppelkassa og blir
levert til returpunktene for metallgjenvinning, slik at de kan bli til sykler og andre fine ting. Det er
viktig at vi ikke sløser med naturressursene våre og tar vare på naturen.
Derfor inviterer jeg alle 1.–7.-klasser til å delta i Telysjakten. Det er en konkurranse som enkelt
og greit går ut på å samle så mange brukte telyskopper en bare kan; hjemme, på skolen, hos
naboen eller kafeen i nabolaget – telle dem og levere dem til metallgjenvinning. Det vil bli kåret
19 fylkesvinnere og én norgesmester som alle vinner flotte premier. Men husk: det er ingen
tapere i denne konkurransen – bare (gjen)vinnere!
Jeg vet at barn er våre mest miljøengasjerte innbyggere. Jeg vet at barn er flinke til å påvirke de
voksne, og jeg vet at barn er supergode samlere!
Jakten bør selvfølgelig kombineres med læring. Som en del av konkurransen er det utarbeidet
læremateriell med forslag til aktiviteter for bruk i undervisningen
.

Telysjakten starter 1. november. Men det er mulig å melde seg på allerede nå. Gå inn på
www.telysjakten.no for å lese mer og melde dere på.
Følg med i postkassen: Jeg kommer tilbake med en invitasjon til skolen deres i oktober!
Frem til da, ønsker jeg dere alle en riktig god skolestart.
Hilsen Tom Telys

