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Returkraft-anlegget er tilrettelagt for å kunne ta imot besøk 

fra publikum. Alle interesserte er hjertelig velkommen på 

gratis omvisning.

Vi har en egen Returkraftskole som tilpasser omvisning og  

faglig innhold etter alder, gruppestørrelser og interesser. 

For tiden tilbyr vi undervisningsopplegg til ungdomsskoler, 

videregående skoler og studenter.

Bla om for å lære mer om dette.
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Besøk
04.2019
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En gruppe kan bestå av maksimalt 25 elever, men tilrettelagte avtaler kan 
ordnes. En omvisning varer ca 2 klokketimer. 

Vi supplerer gjerne omvisningen med et tilpasset undervisnings-
opplegg:

Vi brenner for miljøet      Returkraft AS • Setesdalsveien 2015 • 4618 Kristiansand • returkraft.no

• Energilære: Vi fyrer opp en dampmaskin og 
snakker om energiloven, energioverganger og 
hvordan Returkraft forvandler avfall til energi.

• Quiz i Skolestua: Elevene rullerer på seks 
stasjoner og jobber med interaktive oppgaver 
tilknyttet avfallshåndtering, sortering, 
energigjenvinning og marin forsøpling.

• Bli en sorteringsekspert! Konkurranse om  
avfallssortering og refleksjon rundt hva ting kan 
bli til dersom de sorteres riktig. Opplegget 
bevisstgjør deltakerne på viktigheten av 
sortering og resirkulering av avfall.

• Bærekraftig utvikling: Med utgangspunkt i en 
aktivitet drodler vi om begreper som 
«bærekraftig utvikling» og «ressurser» og 
knytter dette til våre egne forbruksvaner.

• Marin forsøpling: Her blir elevene presentert for 
problematikken rundt plast i havet og inspirert til 
å finne løsninger på utfordringene. De får også  
være med å bidra til et kunstverk som skal 
skapes av våre besøkende i løpet av skoleåret.

• Yrkesorientering: Vi ser nærmere på de ulike 
yrkesgruppene og arbeidsoppgavene til de 
ansatte på Returkraft. Dette opplegget er 
tilpasset faget Utdanningsvalg.

Du kan bestille besøk på vår nettside www.returkraft.no/besok, eller kontakte 
oss på telefon 958 46 000 eller epost besok@returkraft.no. 
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