ESCO projekt på Skovlyskolen
Handleplan – indsatsplan – idéliste
Målet med ESCO projektet på Skovlyskolen er at nedbringe forbruget af energi og vand gennem
øget opmærksomhed om forbrug bl.a. ved at minimere spild af el, varme og vand.

Følgende indsatser tænkes gennemført:


Ændret adfærd relateret til aflukning af lokaler efter brug – veldefinerede dukseordninger.
Målet hermed er at spare energi, når vinduer er lukkede og lys-PC'er slukket. (2012).



Energiagenter fra skolens ældre klasser underviser yngre elever i ordentlig omgang med
energiresurserne samt vandsparetiltag. Målet er at skabe bevidsthed gennem dialog mellem
eleverne om projektet (2012-13).



Energisparekampagne hvert år som klassekonkurrence. Succeskriteriet er, at elevernes
kreativitet har resulteret i gode kampagner (2013).



At der arbejdes med en kulturændring hos hele personalegruppen. Målet og succeskriteriet
er, at medarbejderne skal være gode forbilleder for vore elever (2012-14).



Efter 5 år ønsker vi, at skolens arbejde har haft afsmittende effekt hjemme hos eleverne.
Tegnet vil være forældrereaktioner og positive tilkendegivelser (2015).

Skovlyskolen har gennem mange år ageret energisparebevidst m.h.t. den tekniske del af projektet.
Eksempelvis har vi af egen drift og med egne midler udskiftet loftbelysning til luxrigtige og
energirigtige armaturer, sat bevægelsescensorer i klasserum mm., så lyset slukker automatisk,
vandsparere på toiletter og ikke mindst kæmpet gennem flere år for at få udskiftet ineffektive
varmevekslere, så fjernvarmevandet kunne udnyttes effektivt.
Alt godt kan gøres bedre – i særdeleshed m.h.t. adfærdsdelen, som vi derfor naturligvis går positivt
til i dette projekt. Arbejdsgruppen består af :
Pia Sverdrup-Jensen (SFO leder),
Thomas Bertelsen (arbejdsmiljørepræsentant)
Simon Eriksen (serviceleder)
Ole Stavngaard (skoleleder) samt 2 elevrådsrepræsentanter.

Ole.

ESCO Skovlyskolen (2) – en begyndelse
Ved mødet med konsulentfirmaets energispareagenter Bente og Michel blev vi bedt om i første
omgang at tænke ca. et halv år frem i tiden med hensyn til tiltag eller opmærksomhedsfelter.
Vi har allerede weekendneddrosling af varmen, og vil umiddelbart skærpe lukkeordningen om
eftermiddagen ved servicemedarbejderen relateret til åbne vinduer, lys og IT.
Det første halve år vil vi sørge for en generel projektpræsentation for medarbejderne, eleverne og
forældrene. Det kunne være en ide at efterlyse ideer til spareadfærd eller projekter, som brugerne
vil stå for.
Målene mærket 2012 vil vi naturligvis ydermere iværksætte arbejdet om samt følge udviklingen på
”klimainfoskærmen” vedr. forbrug – og hvad det kan føre med sig af initiativer.

Ole.

