S KOLE RUSK E N
VÅREN 2018

I ÅR SKAL VI TA VERDENSREKORD FØR VI BLIR EUROPAS
MILJØHOVEDSTAD I 2019. MEN DA MÅ SKOLENE BLI MED PÅ
DUGNADEN.

Først Skoleruske, så slå
verdensrekord. Slik legges Skolerusken opp i 2018.
I over 40 år har barne- og ungdomsskoler i Oslo deltatt på Skolerusken. I år skal vi markere Skolerusken
på en ekstra begivenhetsrik måte.
Allerede nå starter vi markeringen av Oslo som
Europas miljøhovedstad. Derfor inviterer vi alle

Meld deg på Skolerusken her:
bit.ly/1Xike4u
Det er viktig å huske påmeldingsfristen som er
fredag 6. april.
Skolene mottar ryddeutstyr. Dette kjøres direkte til
skolene i ukene etter påmeldingsfristen har gått ut.

skoler som deltar i Skolerusken til å bli med og sette

NB: Noen skoler glemmer påmeldingsfristen. Vi

verdensrekord! Det vil skje på Rådhusplassen 26.

har ingen mulighet til å kjøre ryddeutstyr til disse

april 2018. For å klare å slå verdensrekord må vi

skolene. Skolene kan likevel selv hente utstyr på

samle minst 6000 elever og koste Rådhusplassen

Vårrusken-kontoret fra og med 16. april.

samtidig.

Renovasjonsetaten samler inn avfall fra skolene.

Eneste kriterium for å bli med og sette verden-

Man velger selv om man vil benytte seg av tilbudet

srekord, er at skolen melder seg på Skolerusken

eller ikke når man melder seg på Skolerusken. Fra og

2018.

med 2018 må man velge mellom to ulike datoer for

All praktisk informasjon rundt gjennomføringen av
verdensrekordforsøket vil bli sendt direkte til alle
skolene som har meldt seg på. Likevel er det greit å

henting som er basert på hvilke datoer Renovasjonsetaten henter avfall i den respektive bydel. Les mer
om dette på side 11.

vite at gjennomføringen vil ta rundt tre timer og at

Merk at avfall ikke hentes dersom det er grus i

det ikke er forbundet noen kostnader for skolene

sekkene. Da må Undervisningsbygg eller annen eier

å ta med seg elevene til å delta på arrangementet.

av skolen selv ta ansvar for avfallet. Legg avfallet

Rusken fikser transportkostnader med kollektivtrafikk

utenfor de ordinære avfallsbeholderne, slik at Reno-

til og fra arrangementet. Informasjon om hvordan

vasjonsetaten finner dem.

dette organiseres vil også sendes til den enkelte
skole, men først er man nødt til å melde seg på.

Er ikke avfallet blitt hentet? Ring 902 84 375 i god

Rusken håper så mange elever som mulig har lyst til

å hentes før 17. mai.

å bli med og sette ny verdensrekord sammen med
oss!
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tid før mandag 14. mai, slik at avfallet kan garanteres

Vi innfører
BYDELSRUTER
for henting av avfall
Mange skoler og barnehager ønsker at avfall
hentes. Men dersom søppelbilen skal hente
avfallet ved skoler og barnehager på samme
dag, er det avgjørende at skolene og barnehagene ligger nært hverandre. Derfor innfører vi
bydelsruter.

1 GAMLE OSLO
2 GRüNERLØKKA
3 SAGENE
4 ST. HANSHAUGEN
5 FROGNER
6 ULLERN
7 VESTRE AKER
8 NORDRE AKER
9 BJERKE
10 GRORUD

Når din skole eller din barnehage sender inn
påmelding via skjemaet på Internett, får man
valget mellom to datoer basert på bydelen som
skolen eller barnehagen ligger i. Denne oversikten dukker også opp mens man melder seg på.

TIRSDAG

11 STOVNER
12 ALNA
13 ØSTENSJØ
14 NORDSTRAND
15 SØNDRE NORDSTRAND

UKE

MANDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

18

5, 6, 7

1, 2, 3

4, 8, 9

13, 14, 15

19

10, 11, 12

5, 6, 7

1, 2, 3

20

10, 11, 12

4, 8, 9

RESERVE

14, 14, 15
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