UTBILDNINGAR MED

Vi ska se till att minska
matsvinnet med 50 %
till 2030.

ed
Är ni m

oss?

Vår utbildningsverksamhet arbetar med kunskapshöjande insatser för skolelever,
kommunalt anställda, företag och event. Nedan finner ni uppgifter om våra olika
utbildningspaket med tillhörande priser. Vi är mycket flexibla med upplägget
på våra föreläsningar och anpassar oss gärna utifrån specifika önskemål. Av
denna anledning ska priserna nedan ses som riktmärken.

Det lilla paketet
I vårt minsta paket ingår:
En föreläsning som berör livsmedelskedjans resursförbrukning
och dess konsekvenser, skillnaden mellan matavfall och matsvinn,
varför matsvinn uppstår och vad vi kan göra för att minska det.

Pris: 10 000 SEK

Mellanpaketet
Mellanpaketet innehåller:
Pris: 15 000 SEK

En föreläsning som berör livsmedelskedjans resursförbrukning
och dess konsekvenser, skillnaden mellan matavfall och matsvinn,
varför matsvinn uppstår och vad vi kan göra för att minska det.
En workshop som inbjuder deltagarna att i mindre grupper
genomföra uppgifter och diskutera frågeställningar relaterade
till matsvinnsproblematiken.

Det stora paketet
I vårt stora paket ingår:
Två föreläsningar vilka är både mer omfattande och mer
djupgående. Det är också större fokus på hållbar livsmedelskonsumtion och matsvinn både hemma och i samhället.
En workshop som inbjuder deltagarna att i mindre grupper
genomföra uppgifter och diskutera frågeställningar relaterade
till matsvinnsproblematiken.

Pris: 20 000 SEK

Tillsammans
mot matsvinn!

Utbildningarna är utformade utifrån varje målgrupp och kan
anpassas ytterligare vid specifika önskemål. Om önskas
kan utbildningarna också ges digitalt. Varje utbildningstillfälle är cirka 60 minuter långt vartefter det finns möjlighet
att ställa frågor. Vi tillhandahåller allt material och bjuder
även på svinnfika*!
Ätbart är, förutom en stor samhällsnyttig aktör, också samarbetspartner i det Vinnova-finansierade projektet Resvinn
som koordineras av Chalmers. Tack vare detta och våra
fleråriga erfarenheter av matsvinn i samhället har vi stor
kunskap och kompetens inom området. Ansvarig för vårt
utbildningsmaterial och våra föreläsningar är Lotta Sellmann Jansson, civilingenjör i ekosystemteknik.
Tveka inte att höra av er till oss om ni har frågor! Ni kan nå
oss både via telefon och mail på någon av följande:
Mail: lotta.jansson@atbart.org/ kontakt@atbart.org
Telefon: 0500-10 55 00 / 072-372 62 03

* Om möjlighet finns

