
Vår hållbara klassresa



Vad?
Tävla om 15 000 kr till en schyst resa med er 
klass! 

När?
Ni kan skicka in ert tävlingsbidrag två gånger 
om året, sista datum för våren är 31 maj och sista 
datum för hösten är 20 november.

Hur?
Berätta för oss hur er klassresa ska vara hållbar. 
Ni kan vinna ett resebidrag på 15 000 kr.

Vem?
Alla klasser i årskurs 9 och gymnasiet i hela 
Sverige kan medverka.

Vår hållbara
klassresa Tävla i hållbart resande!



1. Läs läromedel i hållbart resande.* 
Lärare beställer klassuppsättningar från utbudet.se. Gör 
övningarna i läromedlet i hållbart resande.

2. Beställ en workshop i hållbart resande från  
Schyst resande.* 
Lärare bokar och beställer en gratis workshop från  
Schyst resandes kansli genom att maila: 
shari.sabel-strandmark@unionen.se

3. Skriv och planera er resa. 
För att er klassresa ska räknas som hållbar behöver den inne-
fatta alla tre hållbarhetsperspektiv; det sociala, ekonomiska 
och miljömässiga.

4. Fyll i och skicka in en ansökan. 
Använd er av tävlingsformuläret och skicka till: 
shari.sabel-strandmark@unionen.se

5. Schyst resande utser ett vinnande bidrag.

Kom ihåg!
Motivera noggrant varför ni kommit fram till de val ni gjort i er 
ansökan. Ni behöver svara utförligt på samtliga punkter för att 
kunna delta i tävlingen. Det är meriterande att ha medverkat 
i Schyst resandes workshop i hållbart resande. Det går inte att 
ansöka om en resa som redan är genomförd. Ofullständiga an-
sökningar beaktas ej.

Vill du veta mer om nätverket Schyst resande?
Besök vår hemsida www.schystresande.se

Instruktioner
Vår hållbara
klassresa

*ej obligatoriskt men ger poäng i tävlingen
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Vår skolas namn och ort:

Vår ansvarige lärares namn och kontaktinfo:

Så många elever är vi i klassen:

Vi planerar att resa mellan dessa datum:

Vårt resmål:

Vi har läst läromedel i hållbart resande:

Vi har gjort övningarna:

Vi har deltagit i workshopen:

Transport
Beskriv hur ni planerar ditresan, hemresan och hur ni kommer att ta er runt när ni väl är på plats. Motivera era val.

Vår ansökan
Vår hållbara
klassresa

1 [3]

JA

JA

JA

NEJ

NEJ

NEJ



Boende
Beskriv hur ni kommer att bo under resan. Motivera era val.

Mat & Dryck
Beskriv hur ni planerar era måltider och intag av dryck under resans gång. Ser ni några problem eller risker kopplade 
till denna kategori? Motivera era val.

Avfall & Energiförbrukning
Beskriv hur ni planerar att hantera era sopor och hur ni tänker kring er energiförbrukning. Motivera era val.
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Konsumtion 
Beskriv hur ni planerar både era individuella och gemensamma inköp under resan. Motivera era val.

Aktiviteter & nöjen
Beskriv vilka aktiviteter ni planerar under resan. Motivera era val.

Övrigt
Beskriv ytterligare delar av resan ur ett hållbarhetsperspektiv.

Er ansökan ska mejlas till:
shari.sabel-strandmark@unionen.se

Sista ansökningsdag:
VT 31 maj 2019
HT 20 november 2019
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För ett hållbart resande  
– där människor och 

miljö mår bra.
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