ESCO-HANDLEPLAN FOR KAJERØDSKOLEN
”VAND, VINDUER & LYS”-STATISTIK
Søren, teknisk servicemedarbejder, tæller hver dag op hvilke klasser der har husket at:
… slukke lyset
… lukke vinduerne
… slukke for vandet
Optællingerne opgøres for hver uge samt måned.
Begge statistikker hænges op ved skærmen på kontorgangen i klikrammen.
Formål
Bevidstgøre eleverne og lærerne om, at det koster noget at lade lyset brænde, vandet løbe og have varmen
kørende.
Mål
Nedbringe antallet af gange, hvor vinduer er åbne, lyset er tændt og vandet løber.
Succeskriterier
At alle klasser rykker sig ift. første gang der er talt op,

Deadlines for enkelte punkter og mål
Igangsættes 25. oktober.
Hver uge tælles der op.

ISBJØRNEN
På kontorgangen opsættes identiske billeder af åbent hav samt teksten ”Find isbjørnen”.
Formål
At skabe nysgerrighed hos elever og lærere.
Succeskriterier
Dialog om udstillingen på skolen hos lærere og elever
Deadline
14. august 2011

KØLESKABE, MIKROOVNE OG EL-KEDLER
Vi vil undersøge muligheden for at fjerne og forbyde køleskabe, mikroovne og el-kedler i klasserne.
Forslaget forelægges bestyrelsen og ledelsen.
Formål
At spare strøm.
Mål
At vi kan se en nedgang i strømforbruget på skolen.
Succeskriterier
Alle klasser er fri for ovennævnte.
Deadline
Vinterferien 2012

HJEMMESIDE
Lige så snart ESCO-hjemmesiden kommer op at køre linker vi til UV-forløb og lignende på den via intra
Formål
At udbrede kendskabet til undervisningsideer blandt lærerne med henblik på at kvalificere undervisningen i
klima- og miljørelaterede emner.
Mål
At få mere undervisning om hensigtsmæssig energi/miljø-adfærd i klasserne.
Succeskriterier
At der bliver gennemført flere forløb med ovennævnte indhold i skolen
Deadline
Kendes ikke – afhænger af ESCO-hjemmesidens søsætning

VEJ PAPIRET
For at tænke energibegrebet en smule større udvider vi her begrebet til miljø med fokus på papirforbrug.
Alle klasser smider papir ud i dedikerede spande. Papiret samles på kontorgangen. Papiret vejes, og
muligvis iværksættes en gættekonkurrence blandt elever og ansatte om, hvor meget papiret vejer.
Formål
At skabe opmærksomhed på miljøet som helhed.
Mål
Gennem bevidstgørelse at sænke unødigt papirforbrug.
Succeskriterier

Deadline
Efter uge 7 2012 igangsættes projektet

MORGENSANG
Mindst en af de to ESCO-sange synges til morgensang i indskolingen i en uge.
Formål
At bevidstgøre indskolingseleverne om miljøet og energiforbrug
Mål
Alle børn i 1.-3. klasse har lært en af sangene ved udgangen af november
Deadline
1. december 2011

