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PRISUTDELNING TILL VINNARNA I BIOSFÄRUTMANINGEN!
Det var stort engagemang kring Biosfärutmaning som haft tema källsortering och
skapande. Uppgiften var att samla skräp i skolans närområde och sedan skapa ett djur
av det. Därtill skulle klassen hitta på ett nytt ord för skräp, när skräp inte längre är
skräp. Det var ett spännande uppdrag juryn fick ta sig an när arbetet med skulpturerna
och de nya orden skulle bedömas. Utmaningen har pågått under våren och nu är det
dags för vinnarna att ta emot sitt pris.
I Mariestad utsågs Lyrestads skola klass 2 som nu hunnit bli klass 3, till vinnare. De vann med sitt
bidrag Älg och det nya ordet Slopor.
Juryns motivering: Det här är ett spännande bidrag som växte fram ur det material som ni funnit och älgen
röstades fram hos er genom en rättvis och demokratisk process. Att ni dessutom skapade en fantasifull och
snygg älgskulptur är extra kul! Ordet slopor är lätt att ta till sig, vi behöver verkligen bli bättre på att använda
oss av slopor på planeten!
Vinsten är ett studiebesök i hållbarhetens tecken, en Miljödag på Vänergymnasiet. Klassen ska få träffa
Jan Bertilsson som är Biosfärstipendiat och arbetar på Vänergymnasiet. Han kommer bland annat att
berätta för barnen om hur man kan leva mer hållbart och tita på hållbara energilösningar.
Studiebesöket kommer att genomföras under onsdagen den 7 februari på Vänergymnasiet.
Press bjuds in att vara med på diplomutdelningen den 7/2 kl 10.00 i matsalen på
Vänergymnasiet, Hantverkaregatan 7 då elever och pedagoger anländer. På plats finns
även Lennart Bergquist, Biosfärområdets ordförande för att dela ut diplom.
Bakgrund:
Bakom arrangemanget står Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle och Vänermuseet i Lidköping.
Syftet med Biosfärutmaningen är att fånga upp och stärka det viktiga arbete som redan görs inom skolorna
kring hållbar samhällsutveckling. Vi vill också inspirera ännu fler barn och vuxna genom att lyfta fram effekten av
att många gör något tillsammans. Det är tredje året som Biosfärutmaningen genomförs. Även i år fanns det
skolor i andra länder som deltog: Österrike, Canada, Estland, England, Italien, Sydafrika och Uganda.
Samtliga vinnare hittar ni här: http://vanerkulle.org/2017/06/13/vinnare-av-biosfarutmaningen/

Kontakt: Johanna Olsson, Biosfärkontoret, johanna.olsson@vanerkulle.se 0501-39 31 95
Kontakt under dagen den 7/2 Lennart Bergquist, 072-2320041

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle har fått i uppdrag av Unesco att bidra till en hållbar
utveckling genom att hitta lokala lösningar på globala utmaningar. Utvecklingen av biosfärområdet sker i
samverkan mellan Götene, Lidköping och Mariestads kommuner. För mer information: www.vanerkulle.se

