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Ansøgning til ESCO puljen – deadline 8.februar 2013
Ansøgningen sendes til: heca@rudersdal.dk

Kære ESCO Projektgruppe,
Ny Holte skole vil gerne ansøge om tilskud fra den nyetablerede ESCO-pulje.
Motiverende begrundelse for ansøgning Kort fortalt; Ny Holte skole har siden august, arbejdet koncentreret og kontinuerligt med
forskellige ESCO tiltag og forløb af mangfoldig art - specielt rettet mod adfærdsændringer
hos eleverne på alle klassetrin, da vi på vores skole kunne gøre en væsentlig indsats på
netop dette område - til gavn og glæde for alle.
Vi har arbejdet på kryds og tværs af klasserne - både lodret og vandret, vi har arbejdet
tværfagligt hvor Natur & Teknik og Sløjd gik sammen om et emne, vi har arbejdet
interaktivt (vi har lavet vores egen miløblog på nettet samt facebookgruppe, hvor vi
opfordrede de øvrige skoler til at deltage), visuelt (vi har lavet forskellige
oplysningskampagner i posterformat m.m.), projektorienteret (vi har arbejdet
projektorienteret med forskellige el, vand og varme cases), auditivt (vi har haft vores egen
ESCO skoleradio med daglige nyhedsudsendelse på skolens Interkom anlæg), innovativt
(vi har arbejdet med opfindelser som kunne få folk til at ændre adfærd - eks. vis ved at
sætte små fodspor i gulvet hen til yderdøren hvor der stod ”har du husket at lukke mig)” …
… … … samt meget, meget andet.
Hvis blot vi skal omtale én enkelt ting, som vi har været omkring, kan vores ESCO-uge
nævnes - en uge hvor alle interessenter på og omkring skolen var involveret, alle
klasserne, alle brugere - både eksterne som interne, hele personalegruppen inkl.
SFO/SFK personalet, forældrene, serviceafdelingen samt ledelsen har deltaget i denne.
Og det var en stor succes ☺
Grunden til, at vi nævner netop denne uge er følgende;
Fremadrettet er intentionen med denne ESCO-uge nemlig, at det skal være en årligt
tilbagevendende tradition, der skal markere et nyt skoleårs start og indtænkes som en
reminder til alle om at huske på den mangfoldighed af gode dyder og indlærte vaner
omhandlende el, vand og varmeinitiativer vi allerede har været omkring - dyder og vaner vi
fortsat skal udvikle og forfine på kryds og tværs af klasser osv.
Ugen skal altså være en årlig ”kickstarter” af ESCO.
Vi har evalueret og trukket en række værdifulde erfaringer af de mange forskellige forløb
der har været på skolen ud, og finder, at de 2 vigtigste parameter herfor er 1: synlighed for
alle samt 2: tid til at en overordnet styregruppe, vi kan kalde det for ”Energikabinettet” af
ESCO forløb fremadrettet kan koordinere processen på skolen og have en vejledende
samt hjælpende funktion på alle planer, det være sig fagligt ude i klasserne og
kommunikativt kolleger, forældre, eksterne brugere i mellem.
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Disse 2 parametre vil vi meget gerne videreudvikle og ansøger derfor om midler til:
1. Synlighed:
Synlighed skal forstås, som et kontant tilskud til indkøb af materialer i forbindelse
med et planlagt ESCO forløb, eks. vis. 6 stk. T-shirts med tryk hvorpå der står
”Medlem af Energibanden - smæk en energisluger”, billedrammer til ophæng af
”Månedens Miljøengel på Ny Holte skole”, en postkasse til ”Gode råd om energi”,
en trætavle med akrylglas til ”Status på skolens vand, varme og elforbrug i denne
uge”, en ”elev til elev” tavle - et sted hvor eleverne kan komme med deres egne
erfaringer om gode vaner i forbindelse med el, vand og varme, en talerstol hvor
man kan fortælle den gode historie om el, vand eller varme - lidt alla ”Speakers
corner” i Hydepark i London osv.
Vi har endvidere udpeget et område på skolen hvor vi forestiller os, at det skal være
ESCO hjørnet, hvor der kan udstilles, fortælles, oplyses, orienteres osv.
Men vi savner i den grad midler til at realisere projekterne!
2. Tid:
Vi ønsker os tid til 2 særligt udvalgte ESCO repræsentanter - vi kan kalde det for en
overordnet styregruppe ”Energikabinettet” - som får til opgave at besvare alle
ESCO relaterede spørgsmål kollegerne måtte have i forbindelse hermed, eks. vis.
hvordan får jeg inddraget ESCO i mit fag/hvor finder jeg gode ideer til
undervisningsforløb/hvor kan jeg tage på tur hen hvis jeg vil se … … … osv.,
Energikabinettet kan planlægge forskellige konkurrencer og events for eleverne,
Energikabinettet kan stå for kommunikationen til kollegerne i forbindelse med
kommunale konkurrencer, Energikabinettet kan stå for opfølgning på vedtaget
handleplan for ESCO, Energikabinettet står for dagsorden og mødeindhold til
ESCO ugen og relaterede møder, Energikabinettet fører tilsyn med ”Energibanden”
osv.
#. Synlighed Vi ansøger derfor om kr. 9000,00 til indkøb af relevante ESCO materialer se. Pkt. 1.
omhandlende synlighed, hvor der er et udvalg af forskellige forslag som tænkes realiseret.
(Nb. Bjarke, skolens ene sløjdlærer har givet håndslag på, at han vil bygge og sætte
tingene op, så håndværkerudgifterne kan spares væk, hvilket bevirker at alle pengene kan
bruges på ”rå” materialer, så vi får så meget ud af beløbet som muligt ☺)
# Tid Vi ansøger om midler til indkøb af lærertid, 60 timer, til kr. 13.800,00 fordelt på 2 lærere til
styregruppen se. Pkt. 2. omhandlende tid.
(I vores udregning antager vi, at en lærertime ca. koster i omegnen af kr. 230,00 og ønsker
derfor midler til 60 timer fordelt på 2 personer. Det giver 60 x 230 = kr. 13.800,00 i alt.)
Disse midler skal bruges til at styregruppen, ”Energikabinettet”, kan arbejde koncentreret
med ESCO tiltag, opfølgning, vejledning, events, supervision m.m. i 30 timer på et helt
skoleår.
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Afslutningsvis;
Vi håber med denne ansøgning at blive tilgodeset af Projektgruppen, når midlerne skal
fordeles og glæder os til at høre Jeres svar.
Vi mener med dette skriv, at have sat ord og tal på vores behov - men skulle der være
yderligere spørgsmål til ansøgningen, vil vi naturligvis gerne uddybe det skrevne.

De bedste hilsner og på vegne af hele Ny Holte skoles personaleteam

Energikabinettet;
Hanne Bøger,
Bjarke Lundholm,
Ulrik Schou.

