4.B på Rynkevangskolen er de nye vandambassadører
Der er flere spændende oplevelser i vente for vinderklassen. Kalundborg Forsyning
har modtaget 86 forslag til bobleteksterne i konkurrencen om at blive
vandambassadører i 2017

”Åh, Sofus, hvor gør det ondt, når de propper skrald i mig, men så er det godt, at Kalundborg
Forsyning kom og lærte dem, hvordan man skal passe på sit toilet, for jeg bliver ikke stoppet med
skrald mere!” (Trille)
”Ja, jeg er enig, for jeg skal ikke længere sulte!” (Sofus)
Sådan lyder vinder-teksterne til boblerne i konkurrencen om at blive vandambassadører for
skoleåret 2017, og det er skrevet af Jonas fra 4.b på Rynkevangskolen i Kalundborg.
Jonas har brugt både fantasien og farveblyanterne helt rigtigt, og hele klassen er derfor vinderen
af årets Vand-Vittige konkurrence og er Forsyningens vandambassadører i det kommende skoleår.

Der var mange bobletekster og tegninger at vælge imellem, da dommerkomitéen skulle træffe en
afgørelse og finde vinderen. Komiteen bestod af borgmester Martin Damm, formand for
Kalundborg Forsyning Anne Marie Hansen, og direktør Hans-Martin Friis Møller, og de tre var sat
på en større udfordring. Især fordi de skulle vælge mellem 86 forslag fra forskellige skoler i
kommunen. Konkurrencen omfatter 4.-5. klasseniveau, og hos Kalundborg Forsyning er man glad
for, at så mange har villet være med.
Forsyningen har fokus på, hvad der må smides i toilettet, og hovedrollerne i den kampagne har
Trille Toilet og Sofus Spand, og de to havde også hovedrollerne i konkurrencen.

”Deltagerne har forstået budskabet i kampagnen og fundet de rigtige ord, om hvad de siger til
hinanden”, siger kommunikationsansvarlig Anne Sødal Aagren, der forud for konkurrencen var på
info-visit på flere af kommunens skoler. Her orienterede hun om både om vandets vej, kampagnen
og konkurrencen.

Eleverne har skullet bruge både farveblyanter og fantasi for at udfylde bobletekster og give de to
figurer Trille Toilet og Sofus Spand mere kulør.
I 2016 var det 5. klasse på Ubby Friskole, som havde fornøjelsen af at være vandambassadører i
Kalundborg Kommune.

Der er spændende oplevelser i vente for de nye vandambassadører. Eleverne skal blandt andet på
bustur til Energi- og Vandværkstedet i Valby, og der venter også oplevelser på Røsnæs Naturskole.
Her får ambassadørerne en hel dag i den smukke natur, og omfatter selvfølgelig også et besøg på
forsyningens renseanlæg på Dokhavnsvej i Kalundborg. Her kan eleverne ved selvsyn opleve,
hvordan spildevand renses, inden det ledes retur til naturen.
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