Bliv klædt på til at blive
miljøansvarlig tøjforbruger
Workshop og udstilling

Du kan godt
være stilet og
passe på miljøet
på samme tid

Du sidder med mobilen
og tjekker de nyeste
trends. 100 kr. for en
top. Det er let at købe
nyt tøj – KLIK – KØB
– shoppegenet er glad.
Moden har indflydelse
på os alle og er en
global industri. Men
tøjindustrien trækker
kedelige spor efter sig i
form af overproduktion
og efterlader et miljømæssigt regnskab ude
af balance.
Man kan ikke shoppe sig
til bæredygtighed. Men
man kan forebygge, tage
bæredygtige valg og
MAKE THAT CHANGE.
Workshoppen er et
tilbud til 7.- 9. klasse
og kan suppleres med
udstillingen, som præsenteres på bibliotek
eller andet offentligt rum
– åben for alle.
Undervisningen understøtter FN’s Verdensmål
12. Ansvarligt forbrug
og produktion.

Man swipeR
videre til
næste tøjkøb
uden at se sig
tilbage

WORKSHOP
I Lyngby-Taarbæk kommune har vi nydt godt af Rachels
”MAKE THAT CHANGE” undervisning.
At den unge generation kan blive bevidste om et ansvarligt
forbrug, er et af de vigtigste fokusområder for at opnå et
bæredygtigt samfund og bidrage til FN’s verdensmål – og
det rammer ”MAKE THAT CHANGE” utroligt godt.”
Jakob Jespersen
Klimakoordinator i Lyngby-Taarbæk Kommune

I workshoppen præsenterer jeg eleverne for
fast-fashion, og hvordan
faldende priser på tøj
gennem tiden har øget
forbruget og dermed
haft betydning for samfund og miljø.
Jeg vil med min faglige
viden, oplæg, gruppearbejde, debat og mindre
filmstriber vise eleverne,
hvordan de selv kan
gøre en forskel ud fra de
tøjvalg, de træffer.
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Alt tøj bruger
ressourcer , vand
og udleder CO2
Som en del af undervisningen skal eleverne
lave miljøvurderinger af
forskellige stoftyper. Den
øvelse får eleverne for at
se sammenhængen mellem tøjforbrug og miljømæssige konsekvenser.
Vi skal også tale om tøjs
værdi og brugsfaser og
ikke mindst vaskevaner,
for hvornår er tøjet
egentlig beskidt.
Og så skal vi omkring
hvordan vi kan reducere
affaldsbunkerne af tøj.
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Læringsmål
(samfundsfag og
geografi)
 leven kan reflektere
E
over eget forbrug og
tøjvaner
Eleven kan diskutere
handlemuligheder for
udvikling af et bæredygtigt samfund og give
eksempler på bæredygtig levevis
Eleven kan undersøge
forbrugsvarers vej fra
ressource til butik
Eleven kan undersøge miljømæssige
konsekvenser af ressourceudnyttelse og
handelsmønstre

Målgruppe: 7.-9. klasse
Pris: fra 4.000 kr. + moms
Varighed: 3 lektioner à 45 minutter + pause
Max antal deltagere: 40 personer
Kan suppleres med MAKE THAT CHANGE udstilling

Udstilling

I udstillingen præsenterer
jeg publikum for fast-fashion, og hvordan faldende
priser på tøj gennem tiden
har øget forbruget og
dermed haft betydning for
samfund og miljø.
Udstillingen moraliserer
ikke, men giver konkrete
råd til hvordan du selv
kan komme igang med
at blive miljøansvarlig
tøjforbruger.
Som løsning kredser jeg
især om metoder til at
forlænge tøjets levetid.
Udstillingen er udviklet
med støtte fra Novozymes
og Gentofte Kommune,
Affald og Genbrug.
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Forlæng
tøjets
levetid!
Som en del af udstillingen kan man se, mærke
og lugte til forskellige
råvarer til tøjfremstilling
og blive klogere på hvor
de kommer fra.
På tøjets livscyklushjul
kan du se hvordan overforbrug bidrager til den
globale opvarmning.
Lær hvordan tøj forbruger vand og ophober
CO2, som først frigives,
når tøjet destueres.
Du kan også gå på shopping i tips til hvordan
du kan spotte den gode
kvalitet i butikkerne.
Fra en dyd til en anden,
kan du udfordre dig selv
på vasketøjsortering.
At sende tøj til genbrug
er en bedre løsning end
at smide ud, men her
spørger udstillingen om
det ikke vil være endnu
mere værd at forebygge
affaldsbunkerne førend
de reelt opstår.
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Aktiviteter
Oplev forskellige råvarer
der bruges til tøj og hør
om hvor de kommer fra
Lær om materialer
Lær om tøjets
miljømæssige værdi
Få viden om hvordan
du forlænger levetiden
på dit tøj
Få redskaber til at
spotte den gode
kvalitet i butikkerne
 ær at sortere
L
dit vasketøj
Lær om hvordan
du skaffer dig af
med dit aflagte tøj

Målgruppe: Udstillingen er for alle
Grundpris: 6.000 kr. + moms. Gælder for hovedstadsområdet.
Herudover ekstra transportomkostninger efter aftale.
Pris for 7 dages leje: 6.000 kr. + moms
Følgende 7 dage: 5.000 kr. (udstillingen udlejes for min syv dage.)
Omvisning: 60 minutter, 2.500 + moms (alderskrav min 12 år)
Særomvisning for 4-12 årige: 30 minutter, 1.500 kr. + moms

Arbejdet med
design og
bæredygtighed


Rachel Kollerup arbejder
med forskning og designløsninger for en dedikeret
bæredygtig modeindustri.
Har udarbejdet en LCA
(livscyklusanalyse) af egen
tøjkollektion i samarbejde
med FORCE Technology.
Har udarbejdet
undervisningsprojektet
”MAKE THAT CHANGE”.
 ar en del af Miljøstyrelsens
V
partnerskab om at mindske
kemikalieaftryk i tekstiler
og Miljøstyrelsens plan for
affaldsforebyggelse.
Arbejder lige nu med hamp
som fremtidens bæredygtige
tekstilfiber i samarbejde
med Kvadrat, Teknologisk
Institut, Advance Nonwoven
og Jørgen Heggelund.

rachel kollerup
Trelleborggade 8
2150 Nordhavn
40 18 07 55
rk@rachelkollerup.com
www.rachelkollerup.com

