Nr.

0

Mål

Forberedelse

Beskrivelse af tiltag

Fjerne dørholdere
Info på tirsdagsmøde
Info på PR
Vidste du at.? Klistermærk. Mv.
Info skærm tændes

Dørene lukker selv
Kort info til medarb.
Udførlig info/engagering af medarb.
Skabe fokus/interesse hos elever
Visualisering/Interessevækning

1

Skabe ejerskab

NCC kommer til PR møde
Elever informeres fløjvis
Elever findes til energiudvalget
ESCO sang sommerferieafslut
Klistermærkekonkurrence m. v.
Kontakt til eksterne brugere

2

Reducere el forbrug

Drøfte elapparater på skolen
Klistermærkekonkurrence m. v.
Energidukse, med alt hvad dertil hører
Fastholde eksterne brugeres gode vaner

3

Synliggørelse af besparelser

Info på NCC skærm/
Energiopslagstavle
Forsøg med effekt af tiltag (normal / fokusuge)

4

5

Hvad er
succeskriterierne

Hvornår skal
skridtet være
taget?

1/12

PK. KF
TB
ET
ESCO gr.
NCC

Fælles kickstart personale/engagering
Alle elever får fokus på opgaven
Elever inddrages = ejerskab
Tak for indsats/fortsat fokus
Nysgerrighed / får og søger viden om emne
Info til eksterne brugere om sag

6/2
Efter 6/2
Dec.-Jan.
Juni 2012
Skoleår 11/12
Januar 12

Esco gr./NCC
ESCO gr.
TB
ESCO gr.
KV
PB

Politik for elapparater udarb,
Hjælp til fokus på opgaven
Alle børn indrages/opdrages
Fortsat besparelse

Skoleår 11/12

ESCO gr.
KV
ESCO gr.
ESCO gr.

1/12
Jan/Feb12

NCC
ESCO gr.

Tydelig info om effekt af tiltag
Tydelig info om effekt af tiltag
Tydelig info om effekt af tiltag

Nov 2011
1/11
7/11

Hvem er
ansvarlig for
dette skridt?

ESCO handleplan Vedbæk Skole
Hvad er formålet med ESCO for vores skole? Hvorfor vil vi gå ind i arbejdet?
Svar: Spare el, varme og vand, sætte fokus på bæredygtig udvikling. Spare minimum kr. 170.000 pr. år i 5 år.

Vedbæk Skole har valgt, at dele besparelsesaktionen op i 3 dele: Fra februar 2012 starter vi fokus på el
Fra efterår 2012 starter vi fokus på varme
Fra forår 2012 har vi fokus på vand

Vi ser handleplanen som et ikke statisk redskab, som til stadighed udvikles i takt med de erfaringer, som vi gør os.

Foreløbigt har vi lavet handleplan for opstarten af projektet og på el området.

