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GENANVENDELSE AF 
ARBEJDSTØJ FRA KOMMUNER I 
FÆLLESUDBUD SJÆLLAND (FUS)

I DFD har vi gennem mange år, og også længe før 
det for alvor kom på den offentlige agenda, arbej-
det med at finde nyttige og kreative måder at gen-
anvende kasserede materialer på i stedet for bare 
at kassere dem. Vores kunders kasserede tekstiler 
bliver så vidt muligt genbrugt for at mindske miljø-
belastningen. 

Som en del af det kommende samarbejde med 
Fællesudbud Sjælland (FUS) har vi indgået en af-
tale om kreativ genanvendelse af det arbejdstøj, 
der bliver kasseret, når det nye samarbejde træder 
i kraft. I det følgende bliver FUS-kommunerne præ-
senteret for de indledende tanker om genanven-
delsesmuligheder, og de forskellige forslag frem-
går af materialet. 



UDGANGSPUNKTET

Det tøj, som bliver kasseret, har været i brug i de 
syv kommuner i seks år. Totalt set er der tale om 
op mod 125.000 stykker tøj, som fordeler sig på  
arbejdstøj til medarbejdere i hjemmeplejen – på 
plejecentre og udekørende – samt køkkenperso-
nale. De følgende kreationer, som vil blive præ-
senteret i materialet, tager udgangspunkt i alle 
tøjdele fra den hidtidige aftale:   

• Busseronner
• Regntøj
• Sorte træningsbukser 
• Hvide bukser
• Fleecetrøjer
• Denimbukser
• Skjorter

SAMARBEJDET 
MELLEM DFD OG FUS

Aftalen træder i kraft den 1. juni 2019. DFD skal  
levere arbejdstøj og tøjvask til 8.500 tøjbrugere 
i ti sjællandske kommuner. I aftalen er indeholdt, 
at DFD kommer med forslag til kreativ genanvend-
else af det kasserede arbejdstøj. Det understøtter 
et gensidigt fokus på cirkulær økonomi.



DET INDLEDENDE ARBEJDE

Vores tilgang til udvikling af forslag til genanven-
delse af de kasserede tøjdele har været, at vi vil 
favne så mange af kommunernes borgere som 
muligt. På den baggrund indsamlede vi alle idéer 
til artikler ud fra de materialer, vi har til rådighed. 
Næste skridt var at kategorisere forslagene i svær-
hedsgrad for bedre at kunne sammensætte mål-
grupper med de rette forudsætninger for at lave 
de foreslåede artikler. Den sidste og vigtige faktor 
var, at artiklerne får en reel brugsfunktion eller et 
konkret formål, og ikke kun er flotte på papiret. 

Ud fra de betragtninger, har vi defineret tre mål-
grupper, som kan arbejde med og bruge teks- 
tilerne. Med de tre målgrupper er det vores for-
ventning at nå en bred skare af kommunernes 
borgere:

• Børnehaver
• Skoler
• Aktivitets- og frivilligcentre 



GENANVENDELSE I BØRNEHØJDE

Med børnehaverne som målgruppe foreslår vi, at 
de kasserede tekstiler bliver brugt i kreativ udfol-
delse på et niveau, der matcher børnenes forud-
sætninger. Det kan være med til at give børnene 
en forståelse for forskellige materialer, og så kan 
tekstilerne erstatte papir og andre materialer, der 
typisk bliver indkøbt fra ny. Samtidig kan tekstiler-
ne spille sammen med andre genanvendelsesma-
terialer som f.eks. pap og kartoner fra emballager i 
det kreative arbejde.    

Vores forslag til de mindste børn er derfor at  
arbejde med tekstilerne i form af:

Collager med stof Kartoffeltryk på tekstiler



GENANVENDELSE 
PÅ SKOLESKEMAET

Med skolebørnene som målgruppe forslår vi, at de 
kasserede tekstiler indgår i fag som ”Billedkunst” 
eller ”Håndværk og design” med henblik på at  
understøtte deres sy-færdigheder og forståelse 
for materialer. De kasserede tekstiler er ligeledes 
oplagte som indhold i læringsprocesser om res-
sourceforståelse, genanvendelse og cirkulær øko-
nomi.  

Vores forslag til skolebørnene er derfor at arbej-
de med tekstilerne på følgende måder, som kan  
justeres efter deres klassetrin og niveau:

Holder til tablet Holder til smartphone

Bold/nålepude Penalhus

Mulepose/frugtpose Gymnastikpose

Hårelastik



GENANVENDELSE 
SOM ET HÅNDVÆRK

Med aktivitets- og frivilligcentre som målgruppe 
er vores hensigt at nå ud til bl.a. seniorer i kom-
munerne. Forudsætningerne, for at kunne arbejde 
med tekstilerne som et håndværk, vurderer vi til at 
være gode, og derfor er vores forslag mere ambi-
tiøse. 

Vores forslag til aktivitets- og frivilligcentrene er 
derfor at arbejde mere bredt med tekstilerne og 
lave artikler, som f.eks. kan bruges på nogle af 
kommunernes institutioner. Forslagene er:

Hylster til yogamåtte Luffer

Håndvarmer Elefanthue

Halsedisse Muleposer

Regnslag til taske



FN’S VERDENSMÅL SOM EN 
FORANDRINGSDAGSORDEN

Selvom vi ikke altid har kaldt det CSR, har vi i DFD 
arbejdet med miljø, bæredygtighed og social an-
svarlighed siden virksomhedens start. Det ligger 
dybt i vores kultur at agere ansvarligt over for både 
kunder, medarbejdere, miljø og samfundet som 
helhed. For os er det sund fornuft og giver men-
neskelig og forretningsmæssig værdi.

I DFD anerkender vi og tager stilling til FN’s  
verdensmål for bæredygtig udvikling. Vi ser FN’s  
Verdensmål som en forandringsagenda, der kal-
der på at tænke nyt og gøre tingene på en bedre 
måde, end vi gjorde i går. Derfor tager vi fat i de 
områder, vi i DFD har størst indflydelse på, og hvor 
vi kan gøre en forskel i vores bidrag til at opfylde 
verdensmålene. To af de mål, som vi bl.a. arbejder 
med, er mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion 
samt mål 17: Partnerskaber for handling. Samar-
bejdet med kommunerne i FUS ser vi som et skridt 
på vejen i arbejdet med FN’s Verdensmål. 

Innovation gennem 
bæredygtighed er en 
vedvarende vækststrategi 
i DFD, hvorigennem vi 
udviser ansvar over for både 
medarbejdere, miljø 
og samfundet.

Anders Thorgaard, 
adm. direktør
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