NY HOLTE SKOLE
Grünersvej 6, 2840 Holte
tlf. nr. 46114550 fax. nr. 45421433
E-mail: nyholteskole@rudersdal.dk
www.nyholteskole.dk
DEN GODE SKOLE

Strategiplan ESCO- projekt – Ny Holte Skole 2011

Mål
-

at reducere energiforbruget på Ny Holte Skole med 92.000 kroner om året ved hjælp af
adfærdsændring (NCC har estimeret de 92.000 kroner)

-

at bevidstgøre elever og medarbejdere om energibevidst adfærd

-

at eleverne opnår viden om sammenhængen mellem energiforbrug, miljøbevidsthed og
bæredygtighed

-

at alle aktører omkring Ny Holte oplever, at de har været inddraget i udarbejdelsen af forslag
til adfærdsændring på energiområdet

-

at få del i en del af den økonomiske ”gulerod” for projektet

Handleplan - tiltag
2011
-

september: deltagelse i Kick off seminar medio september med deltagelse af SFO leder,
Skoleleder, 2 lærerrepræsentanter

-

september: møde (skoleleder, SFO leder, servicepersonale, souschef) med NCC
repræsentant Michael Edsberg om tekniske tiltag på Ny Holte Skole med hensigt om at
reducere det årlige energiforbrug

-

oktober: nedsættelse af styregruppe på Ny Holte Skole bestående af 2 lærerrepræsentanter,
Serviceleder, SFO leder, Skoleleder, Souschef samt 2 elever

-

oktober: præsentation af ESCO projekt (de tekniske foranstaltninger) i Pædagogisk Råd
samt orientering om de pædagogiske mål om at bevidstgøre elever og lærere om
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energibevidst adfærd, og at eleverne skal opnå viden om sammenhængen mellem
energiforbrug, miljøbevidsthed og bæredygtighed
-

oktober: præsentation af ESCO projekt samt de pædagogiske mål m.m. i Elevrådet

-

oktober: præsentation af ESCO projekt samt de pædagogiske mål m.m. i SFO’ samlede
personalegruppe

-

oktober: præsentation af ESCO projekt samt de pædagogiske mål m.m. i Skolebestyrelse og
MED-udvalg

-

oktober: Møde mellem styregruppe og NCC (ledende ingeniør og psykolog)

-

november, december: gennemførelse af tekniske tiltag

-

november: der tages kontakt til Skole-it om mulighed for fælles indsats i forhold til
besparelse på fx bærbare computere og opladning, stationære computere, printere.

2012
-

januar: ESCO skærm kommer op at køre. Styret af NCC med lokale energitips,
konkurrencer skolerne imellem og internt.

-

januar: ESCO undervisningsforløb kommer op at køre. Indhold og form bl.a. initieret og
foreslået af nedsat inspiratorgruppe i kommunen

-

januar: de to lærerrepræsentanter præsenterer skærm og undervisningsforløbbank på
afdelingsmøder

-

januar: det diskuteres på afdelingsmøder, hvordan lærere og pædagoger med omgående
virkning kan være med til at ændre adfærden blandt elever og medarbejdere i en mere
energibevidst retning

-

januar: ESCO projektet tages op i naturfagsteamet med forventning om, at naturfagsteamet
taler om, hvordan ESCO projektet i indeværende skoleår kan indarbejdes i den eksisterende
naturfagsundervisning

-

marts: elevråd samler ideer til, hvordan eleverne med omgående virkning kan bidrage til
energirigtig adfærd

-

marts: de to lærerrepræsentanter præsenterer oplæg til fælles ESCO dage eller fælles
temauge på skolen i skoleåret 2012/13 med fokus på målene for ESCO projektet på Ny
Holte Skole

-

august/september: energidagene/ugen løber af stablen.

2

Evaluering
2013

-

januar: regnskabet for 2012 viser den budgetterede energibesparelse

-

der udarbejdes evalueringsskemaer til brug for afdækning af elevernes energi- vaner og
bevidsthed

-

der udarbejdes evalueringsskema til brug for afdækning af medarbejderes energi- vaner og
bevidsthed

-

det drøftes i relevante fora, i hvilken grad aktørerne oplever, de har været involverede i at
udarbejde forslag til adfærdsændring på energiområdet

-

i tilknytning til de relevante undervisningsforløb evaluerer lærerne elevernes udbytte

-

i tilknytning til relevante tiltag på SFO evaluerer personalegruppen effekten

-

at reducere energiforbruget på Ny Holte Skole med 92.000 kroner om året ved hjælp af
adfærdsændring (NCC har estimeret de 92.000 kroner)

-

at bevidstgøre elever og lærere om energibevidst adfærd

-

at eleverne opnår viden om sammenhængen mellem energiforbrug, miljøbevidsthed og
bæredygtighed

-

at alle aktører omkring Ny Holte oplever, at de har været inddraget i udarbejdelsen af forslag
til adfærdsændring på energiområdet

GMO – oktober 2011
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