
 

 
Vindere af SOSU-skolernes Bæredygtighedsdag 2022  
Den nationale vinder er: 

Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland 

Hold: GF2 – Elisabeth, Emma, Tilde, Jasika og Silje 

Problembeskrivelse: Ny indpakning til medicin + ny måde at læse indlægsseddel. 

Elevernes produkt:  



 

 

 

 

 

  



 

Den lokale vindere er: 

Social- og Sundhedsskolen Skive, Thisted og Viborg  

Hold: Assistent dec. 20 – Rosa, Altyn, Michelle, Rikke, Gitte og Camilla.   

Problembeskrivelse: Affald i form af medicinglas mm.   

Løsning: Pantsystem for medicinaffald.  

Elevernes produkt:  

Videoen tilgås her - SOSU-skolernes bæredygtighedsdag (padlet.com)  

https://padlet.com/0katuuv17w/j46stnbjgypsyvbm/wish/2389803907


 
Social- og Sundhedsskolen Fredericia, Vejle og Horsens 

Hold: Horsens GF1 Gruppe 1 – Signe, Astrid, Mathilde, Lea og Emma   

Problembeskrivelse: Der bliver anvendt meget engangsmateriale, når børn har madpakker med i 

børnehave. 

Løsning: Madpakke posen, lavet af genbrugstøj. Børnene skal selv være med til at lave deres poser, 

de skal være ”genbrugsopfindere”. Hvis du som barn har knyttet bånd til en særlig trøje, der nu er 

for lille, kan du i genbrugsværkstedet omdanne den til en madpakkepose. Vi er dermed også med til 

at øve børnene i at tænke i bæredygtighed og genbrug.  

Elevernes produkt:  

 

  



 
SOSU Esbjerg  

Hold: GF1 hold 2   

Problembeskrivelse: Hvordan kan man få børn til at være mere bevidste om madspild?  

Løsning: Vi vil indføre, at man i børnehaver laver en madspildsdag en gang i måneden, som går ud 

på at hvert barn på stuen har noget mad med hjemmefra, som er ved at gå på datoen eller noget 

de ikke ville få brugt/spist.  

Det vil gøre, at maden vil blive brugt i stedet for at blive smidt ud derhjemme. Så er børnene med til 

at lave noget nyt ud af den mad, som børnene har med. Man kunne fx lave nogle forskellige 

kategorier, hvor børnene som fx skal have frugt med til at lave frugtsalat i børnehaven.   

Elevernes produkt:  

 

 

  



 
Social- og Sundhedsskolen Syd  

Hold: GF2 Gruppe Allan  

Problembeskrivelse: Verden skal til at være grønnere og vi skal være klimabevidste.  

Løsning: Vores løsning er at lave engangsmaterialer ud af kork. Korkeg kan høstes hvert år fra 

samme træ. Høsten kan ske fra, at træet er 25-200 år gammelt. Kork kommer vi ikke til at mangle. 

Korkskove understøtter et af de højeste niveauer af biodiversitet.  

 

Egenskaber:  

- Kompostbart materiale  

- Høj slidstyrke 

- Modstandsdygtig overfor varme 

- Let materiale 

- Reagerer ikke på kemiske stoffer 

- Der er 0% giftstoffer i kork 

- Kan ikke give næring til hverken svamp eller mug 

 

I Portugal findes 55% af alle korktræer. Opvarmningen af kork gør at man kan forme korken som 

man ønsker, uden nogen form for tilsætning af andre stoffer. Fx lim  

Elevernes produkt:  

 

 



 
SOSU Nord  

Hold: SOSU Nord Aars hold   

Problembeskrivelse: Det er et problem, at der importeres for mange grønsager og frugt med alt for 

meget plast mm. Det er et problem, at der bruges landbrugsjord på at dyrke mad til dyr, frem for til 

mennesker, det forsager mindsket biodiversitet og udryddelse af dyrearter.  

Løsning: Det selvforsynende Plejecenter.  

Det vil sige at der skal være højbede og drivhuse, med årstidens grøntsager, som beboerne kan 

komme med ud og holde fine og rene for ukrudt. Derudover skal der være plads til dyr, start med 

høns så skal være plads til udvidelse. Selvfølgelig skal det hele være økologisk. Der skal bruges flere 

frivillige, flexjobbere. Til hjælp både indendørs og udendørs.  Insekt hoteller, Bi stader, frugttræer, 

bærbuske, vilde blomster.  

Mange formål med projektet: 

Ved de forskellige opgaver beboerne kan deltage i ved at anlægge højbede og drivhuse osv. øges 

deres livskvalitet ved at der er et formål med at gå ud i haven. Det fremmer lysten til gåturen. 

Gåturen øger igen energien der bidrager til et bedre velvære.  Samtidig bliver der en fælles opgave i 

det at passe og pleje og høste alle produkterne.   

Elevernes produkt:  

 



 
ZBC 

Hold: ZBC Køge, GF1 – Signe, Emily, Banin og Ash.    

Problembeskrivelse: FNs verdensmål: Sundheds og Trivsel, Kvalitetsuddannelse og Livet på landet.  

Løsning: Løsning på problematikken om børnehavens udeareal, som er lidt kedelige. Børnene skal 

lærer at dyrke køkkenhaver med grøntsager, som kan bruges til eftermiddagsmad. Tomater, ærter, 

agurker, gulerødder og frugttræer.  

Elevernes produkt:  

 

 

 

  



 
Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole  

Hold: PAU Gruppe 1 – Vibeke, Marie-Therese, Raya og Anne.     

Problembeskrivelse: Nedslidt legeplads og manglende fællesskab.   

Løsning: Vi har lavet en bæredygtig legeplads med fokus på fællesskab, biodiversitet og 

genbrugsmaterialer. Den nye legeplads kan skabe fællesskaber på tværs af kulturer og afdelinger.  

Elevernes produkt: 

  

 


