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Formål
Formålet er overordnet at nedbringe CO2-energiforbruget. At skabe større miljøbevidsthed og
ansvarlighed for miljøet blandt elever og personale. At etablere tekniske forbedringer, der
medfører energibesparelser og bedre indeklima med henblik på en aktiv indsats for bæredygtig
udvikling på Toftevangskolen.
Mål
Deadlines/ Næste skridt
Succeskriterier
Der er etableret
energisparekampagner/
skolens klimapolitik udmøntes
hvert år som
klassekonkurrence vedr.
strømforbrug, fx slukke lyset.

Der er sket en ændret adfærd
relateret til brændende lys,
dryppende vandhaner,
papirforbrug,
Veldefinerede dukseordninger,
systematisering af udluftning,
viden om, hvordan der luftes
korrekt ud.
Vi har indført energiagenter,
der er frontløbere for de små
elever, fx venskabsklasser,
energipatruljer fra elevrådet,
energiambassadører der fx
uddeler smileys.
Kulturændring i adfærd hos
personalet.
Måling af energiforbrug,
synlighed, energibarometer

Forældrene har fået en øget
bevidsthed og drøfter og giver
tilkendegivelser vedr. øget
miljøbevidsthed. Man fejrer sin
succes målt på
energibesparelse på skolen og
derhjemme. Afholder
festlighed på skolen.

2013
Afdelingskoordinatorerne
bliver ansvarlige for i
afdelingerne at have
energibevidsthed på
dagsorden, hvor man
løbende fokuserer på mål og
succeskriterier
2012
Afdelingerne holder møde
18. januar om hvordan man
skaber tiltag og ideer.

2012-13
22. marts 2012 udarbejdes
idekatalog på
afdelingsmøde, fx
energibarometer.
2013-14
Der foretages
midtvejsevalueringer og
resultaterne synliggøres for
at skærpe bevidstheden
blandt elever og personale.

At elevernes kreativitet har
resulteret i vellykkede
kampagner, der virker på skolen
med de forventede resultater.

Synliggørelse af resultaterne i
afdelingerne udskoling,
mellemtrin, indskoling i form af
ophængning på tavler.

Det er høj profileret at være
energiagenter, der følger op og
vejleder kammeraterne.

Personalet er blevet gode
rollemodeller og forbilleder for
eleverne ved gennem synlig
adfærd at vise, hvad det vil sige
at være miljøbevidst. Personalet
tager ejerskab i form af
organisering og ansvarsfordeling
i afdelingerne.

2015
Mærkbare energibesparelser
dokumenteres i form af
måling af energiforbrug,
synlighed.
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