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Pressemeddelelse

Vinder af Tønder Forsynings skolekonkurrence ”Tegneserie om vandets
kredsløb”
Skolekonkurrencen gik ud på, at klasserne skulle lave en tegneserie om vandets
kredsløb som en historie, der fortæller om hele eller dele af vandets kredsløb,
og med tanke på at vand er en ressource. Præmierne til de tre vindende klasser
blev uddelt lige inden skolerne gik på sommerferie.
Vinderne af konkurrencen blev 5.M på Møgeltønder Skole, der fik vinderchecken på de
5000 kr. overbragt i torsdags den 26. juni. De vandt med en tegneserie, der både er sjov
og meget lærerig og er rigtig flot tegnet. Efter overrækkelsen af præmien fortalte klassen
ivrigt, at det var et fælles klasseprojekt, hvor nogen havde arbejdet med teksten og
handlingen og andre havde stået for tegningerne. En flot vinder tegneserie, der kan ses
på Forsyningens hjemmeside.
Vinderne af 2. præmien og gavechecken på 3000 kr. blev 7.C og 7.G på Tønder Overbygningsskole. Her havde klasserne løst opgaven ved gruppearbejde. Hver gruppe har
udfærdiget en ’kontrakt’, der indeholder en problemformulering og information om, hvor
de har indhentet viden. Tre tegneserier gjorde, at de blev valgt til 2. præmien. De fortæller en lærerig historie med en afsluttende pointe, og der er medtaget en del faktuelle oplysninger.
Vinderne af 3. præmien og gavechecken på 2000 kr. blev 4.a, 4.b, 4.c og 4.d på Tønder
Grundskole. De havde lavet nogle sjove tegneserier, der både indeholder kampagnen
’slug lige den’ og blev vinder af præmien især for ideen med, at vi alle kan være superhelte, hvis bare vi passer på vores vand som en knap ressource.
”Vi kan se at alle klasser og elever har gjort meget ud af opgaven, og vi er meget overrasket over kvaliteten af de indsendte materialer” siger driftschefen for Vand og Spildevand John Pies Christiansen. ”Foruden denne tegneseriekonkurrence, så har der også
været et tilbud om at klasserne kunne komme på rundvisning på vores vandværker og
spildevandsanlæg – hvilket rigtig mange klasser har taget imod. Vi bliver selvfølgelig altid
glade, når nogen viser interesse for vores områder men især, når det gælder skoleelever,
da de er fremtiden, og kan de gennem dette projekt få nogle gode vaner, når vi snakker
om at passe på vores vand – så har vi opnået rigtig meget. Og vi vil da gerne have at de
tænker på os, når de på et tidspunkt skal vælge uddannelse og en karriere”.
Tønder Forsyning har på andet år afholdt en konkurrence for skolerne i Tønder Kommune
for at støtte op om skolernes projekt Grønt flag – Grøn skole. Skolernes emne i år var
vand. Tegneserierne kan alle ses på Forsyningens hjemmeside: www.toenderforsyning.dk under SKOLE/GRØNT FLAG.
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Billede medsendt:
Overrækkelsen af præmien og bevis til 5. M på Møgeltønder Skole torsdag den 26. juni.

Her ses de stolte elever fra 5. M, Møgeltønder Skole med deres lærer Signe B. Rasmussen (til højre), og Bente Lind Tastesen fra Tønder Forsyning, der havde fået æren at
overrække både check og bevis til klassen.

Fakta:

Vinderne af konkurrencen blev:
1. præmien på 5000 kr.
gik til 5. M på Møgeltønder Skole, Møllevej 9, 6270 Tønder
lærer Signe B. Rasmussen

2. præmien på 3000 kr.
gik til 7.C og 7.G på Tønder Overbygningsskole, Skolevej 9, 6270 Tønder
lærer Marianne Havemose

3. præmien på 2000 kr.
gik til 4. klasserne på Tønder Grundskole, Holmevej 2, 6270 Tønder
lærer Lis Blaabjerg
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