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På lang sigt:

At alle børn og voksne er miljøbevidste og har indarbejdet gode energivaner

På kort sigt:

Energiforbruget er nedbragt, hvorved vi har medvirket til at opfylde kommunens mål om 20% CO2 reduktion 2015

Mål

Hvad vil vi gøre?

Succeskriterier

Deadline

Ansvarlige

Skolen har et Miljøråd

Nedsætte et råd med repræsentanter fra
ledelse, medarbejdere, forældre og elever
samt skolens serviceleder

At Miljørådet har afholdt møder og lagt en
plan for rådets arbejde

Er nedsat og
arbejder

Skoleleder
Kirsten F.
Brønd

Alle på skolen ved hvad
ESCO projektet går ud på

Informere alle medarbejdere og elever om
ESCO projektet.
ESCO er fast punkt på MED-møder, møder i
Pædagogisk Råd, Elevrådsmøder og
Skolebestyrelsesmøder

At alle på skolen har viden om ESCO

Oktober 2011

Miljørådet
Skoleleder,
mødeledere
for de
forskellige fora

Alle på skolen har en stor
viden om el, vand og varme

Undervise i el, vand og varme i N/T, afholde
emneuger

At klassernes årsplaner afspejler fokus på
energi og bæredygtighed

Efterår 2013

Alle
lærerteams

Ingen el-belysning i tomme
lokaler

Ændre vaner gennem:
”Luk og sluk kampagne”, der indebærer en
plakatkonkurrence samt en smiley-ordning,
som administreres af en energi-patrulje under
elevrådet.
Plakatkonkurrencen afvikles i november 2011.
Smiley-ordningen løber fra november 2011 til
påsken 2012. Klasserne præmieres med et
kontant beløb til klassekassen ift. indsatsen.

At vi ser børn og voksne slukke lyset, når man
som den sidste forlader et lokale

Maj 2012

Elevrådet
samt Sie Hjort
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Mål

Hvad vil vi gøre?

Succeskriterier

Deadline

Ansvarlige

Minimalt strømforbrug efter
kl.17, i weekender, ferier og
helligdage

Minimere elforbruget vha. tekniske
installationer (sluk-tænd ure, automatisk sluk).
Alle PCere er slukket helt i weekender og
ferier.
Vandkølere påmonteres tænd-sluk ur.

At vi kan registrere lavere elforbrug

Maj 2012

Serviceleder
Per Rønne

Alle lokaler holder en
temperatur på max. 21 grader

Indkøbe rumtermometre til alle større lokaler.
Påse at termostater og fyr fungerer optimalt,
samt at der er natsænkning på fyret.

At vi kan registrere et lavere varmeforbrug

Januar 2012

Alle er påklædt til at klare
indendørs temperaturer på
20-21 grader

Informere hjemmene om skolens varmepolitik.
Bede hjemmene sørge for indesko til deres
børn.
Tale med børnene om ovenstående.

At vi kan se voksne og børn klædt på til dette.
Alle børn bruger indesko om vinteren.

Marts 2012

Miljøråd v.
Karen
Petersen,
serviceleder
Per Rønne
Skoleleder,
klasselærere,
pædagoger

Alle bruger vand med
omtanke og er opmærksom
på vandspild

Vandforbruget registreres og synliggøres.
Vi vil lære børn og voksne at give besked til
servicelederen, hvis man ser løbende
vandhaner eller toiletter.
Vi vil lære børnene at spare på vandet.

At vi kan registrere et lavere vandforbrug

Maj 2012

Pædagoger,
lærere,
serviceleder

At besparelserne er omsat i
energirenoveringer

De penge vi får i kraft af besparelser bliver
straks anvendt til energirenoveringer

At vi har fået tilført kroner til vores
vedligeholdelse og anvendt dem til fx isolering
af døre og vinduer

Maj 2015

Skoleleder
Kirsten
F.Brønd,
serviceleder
Per Rønne

Høsterkøb skole d.1.11.2011
På vegne af Miljørådet:
Karen Petersen, Sie Hjort, Ulla Ebro

