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MARIESTAD. Tunaholmsskolan med i EU-projekt

Elever lär elever om plast
Terminsslutet på Tunaholmsskolan blir även en
avstämning av projektet
Blast the Plast. Men bara
över sommaren. De blivande niondeklassarna i
projektet har redan lärt
sig mycket och förmedlat
till de andra på skolan.
Men de vill mer.
EU-projektet Blast the plast
omfattar en grupp elever
och två lärare från Tunaholmsskolan. Dessutom är
Alemannenschule i Tyskland och Sjalandsskoli på
Island delaktiga i projektet.
I höstas åkte de svenska och
tyska eleverna till Island.
– Det var annorlunda kultur och miljö, säger Tuva
Brandberg.
Vid sidan av arbeten i skolan blev det studiebesök på
bland annat en sopstation
och ett badhus.
– Vi fick även göra en virtuell flygtur över Island och
se alla sevärdheter. Man
kunde känna luften, blomdoft och vatten som skvätte
på oss, berättar Louise Bolin.
I början på maj skulle högstadieskolan i Mariestad fått
besök från de isländska och
tyska projektgrupperna.
Coronapandemin stoppade
utbytet.
– Eleverna och föräldrarna
hade uppbådat stor engagemang för besöket, berättar
läraren Belinda Johansson.
Om Tunaholmsskolans
planerade besök i Tyskland
i höst och avslutningen på
ön i norra Atlanten blir av,
är oklart än.
Men det viktigaste är kunskapen som de unga fått, och
nu med hjälp av en utställning vidarebefordrat till
skolkamraterna.
– Vi har tagit bilder på
plast och natur, uppgiften
hette ”Save the planet”
(Rädda planeten på svenska), säger Ida Gustafsson.
Samtliga skolungdomar
fick rösta på verken som pro-

Eleverna från Tunaholmsskolan skulle i början på maj ha varit värd för elever från Tyskland och Island som också ingår i EU-projektet Blast the plast.
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jektgruppen skapat.
– Vår uppgift är att berätta mer om plast, hur mycket
vi använder och förbrukar
och hur vi kan förbättra
och minska användningen
av den, förklarar Gabriella
Lindgren.
En QR-kod i utställningen
ledde till ett quiz, utställningsmontern visade exempel på vad som kan återanvändas och eller återvinnas.

Vilka plast-tips har ni?
– Kolla om produkterna är
miljömärkta, funderar över
arbetsförhållandena de är
tillverkade under och om du

verkligen behöver dem, säger Gabriella Lindgren.
– Man kan återanvända
plastkassa och när den är
förbrukad köpa en tygkasse
i stället, säger Misha Demyanov
– Att hitta alternativ till
plast är bra, till exempel
en tandborste av bambu.
Dessutom är mycket förpackningar av plast. De kan
man inte återanvända, köp
styckvisa varor istället, säger
Malte Ferm.

Birthe Wetter
0501-687 42

En del i utställningen som presenterades för alla
skolelever.

Gabriella Lindgren vet hur man
kan minska sin plastanvändning.

TING. Stal bil och krockade efter polisjakt

Tre tonåringar fick ungdomsvård
Två tonåringar åtalades
i tingsrätten misstänkta
för flera händelser med
koppling till ett behandlingshem i norra Skaraborg.
Nu döms de till ungdomsvård för olika brott.
Den 16 januari stals en lastbil
i samband med ett misstänkt
rån på ett behandlingshem i

norra Skaraborg. Innan dess
hade personalen hotats med
en matkniv och krocketklubba och tvingats att lämna
ifrån sig 500 kronor.
Det slutade sedan med en
polisjakt i hög hastighet med
många omkörningar och en
krock i Örebro. När polisen
skulle få hejd på fordonet
slutade det med att ungdomarna, natten mot den 17

januari, körde rakt in i en
polisbil bakifrån.

Tände eld
Dagen innan, den 15 januari,
stals en annan lastbil vid
behandlingshemmet. Den
kördes till Falköping.
I lastbilen slogs det sönder och rutorna krossades,
sedan tändes det eld på gods
vilket gjorde att det blev

skador för ungefär 50 000
kronor.
Men det är fler brott som
de åtalades för. En av dem
åtalades misstänkt för en
stöld av en lastbil i Mariestad den 8 december tillhörande behandlingshemmet.

Dömda
l En 18-åring döms nu till
ungdomsvård för rån, till-

grepp av fortskaffningsmedel, grovt tillgrepp av
fortskaffningsmedel, skadegörelse, barnpornografibrott, vårdslöshet i trafik
samt olovlig körning (två
tillfällen).
l En 16-åring döms till ungdomsvård för tillgrepp av
fortskaffningsmedel (två
tillfällen), grovt tillgrepp av
fortskaffningsmedel, barn-

pornografibrott och olovlig
körning. Han frikänns från
ett åtal om skadegörelse,
samt rån den 16 januari.
l En 16-åring döms som
skyldig till barnpornografibrott och får ungdomsvård.

Per Warvlin
0501-687 45
per.warvlin@
mariestadstidningen.se

