Høsterkøb Skole - Evaluering af skoleåret 2012-13
Logbog over skolens arbejde med at få det grønne flag i skoleåret 2012/2013

Dato

Aktivitet

Juni

Vores rapport for skoleåret blev indsendt i begyndelsen af juni og vi afventer en
godkendelse fra Friluftsrådet.

Uge 24

I uge 24 havde 0.A og 0.B klassetrinsuge om naturen og de tog derfor i skoven hver dag.
De skulle lære om naturens dyr og planter, og hvordan man passer på naturen.
(Bilag 120703 Naturuge i 0.AB)
(Bilag 120703 Beskrivelse af Naturuge i 0.AB)

13/8

Vores rapport for skoleåret 11/12 er blevet godkendt.

22/8

Agnete Bendsen, som sidder i skolebestyrelsen, blev valgt ind i skolens Miljøråd

24/8

Det grønne flag hejses for andet år i træk. Borgmester Erik Fabrin kommer og hejser det
Grønne Flag.
(Bilag: billede)

20/9

Møde i skolens miljøråd.
(Bilag: 120920 Møde i miljørådet)

24/9

Referat fra mødet i miljørådet d. 20/9.
(Bilag: 120920 referat fra mødet i miljørådet)

Sept.
Okt.

4.A og 4.B har emne om energi (både ESCO og Grønt flag)
Formålet med emnet:
At eleverne bliver bevidste om, at de selv og samfundet er afhængige af elektricitet.
At eleverne får viden om, hvor vi får elektriciteten fra.
At eleverne bliver bevidste om, at de selv kan være med til at spare på energien.
At eleverne kan formidle deres viden til 0. klasse og 2. klasse.
(Bilag: ESCO Høsterkøb)

30/12

4. klasse på besøg på Lego centret på Dronninggårdskolen for at konstruere biler, der kan
køre på solceller.
(Bilag: billeder ???

6/12

Møde i underudvalg af Miljørådet.
(Bilag: 201206 referat fra underudvalg i miljøråd)

7/12

4. klasse på besøg på Lego centret på Dronninggårdskolen for at konstruere biler, der kan
køre på solceller.
(Bilag: billeder ???

December

ESCO-nissen rejser rundt på alle skolerne i kommunen. Den var på Høsterkøb skole
torsdag d. 13/12.
Nissens besøg blev vist på ESCO-skærmen.
(Bilag: billeder med tekster)

10/12

Lærermøde hvor ESCO og Grønt flag var på dagsordnen.
Der blev informeret om, at lærerne fra miljørådet gerne vil komme på besøg på
teammøderne og høre om status og kommende tiltag for ESCO og Grønt flag.

Dato

Aktivitet

11/12

Ulla deltog i 0.klassernes teammøde.
Årsplanen blev gennemgået. 0.klasserne skal have en naturuge i foråret der har fokus på:
1. glæde ved at færdes i naturen
2. hvordan passer vi på naturen

17/12

Stormøde for alle skolens elever.
4. klasse trak den heldige vinder af deres quiz angående energi.
Ulla fortalte om ESCO-nissen, der havde været på besøg på skolen. Der blev vist billeder
af de steder, som nissen havde besøgt på skolen.
(Bilag: Billedtekster til ESCO-julekalender)

10/1

Møde i underudvalg af Miljørådet.
Udarbejdelse af dagsorden

17/1

Møde i miljørådet fra klokken 16.00 – 18.00
(Bilag: Dagsorden)

21/1

Referat fra mødet i Miljørådet sendt ud.
(Bilag: Referat)

7/2

ESCO-event opfølgningsmøde for alle skolerne i kommunen.
Høsterkøb skole vandt 2. præmien på 15.000 kr. i konkurrencen om at spare mest på el,
vand og varme.
(Bilag: Præmieoverrækkelse og inspiration til omega i undervisningen)
(Bilag: billede af checken)

4/3

Modtaget brev fra ESCO Gruppen om at vi har sparet 75.794 kr. på energiforbruget i
2012. Det er mere end det forventede, så vi modtager en check på 3000 kr., hvilket er 20
% af den ekstrabesparelse vi har opnået. I vores handleplan har vi besluttet, at de penge
vi sparer, skal investeres i forbedringer, der kan give yderlige besparelser.
(Bilag: Brev fra Helle Milton Carlslund)

13/5

Skoleudflugt til Experimentariet.
De 15.000 kr. som skolen vandt i ESCO konkurrencen, om at være den skole der har
sparet mest på el, vand og varme, er brugt til denne udflugt samt et årskort til
Experimentariet.
(Bilag: billeder far dagen)

Handleplan for ESCO

Høsterkøb Skole maj 2013

Mål

Hvad vil vi gøre?

Succeskriterier

Deadline

Ansvarlig

Miljørådet afholder min.
2 årlige møder

Indkalder til møderne

At Miljørådet har afholdt
møder og lagt en plan for
rådets arbejde

Ultimo sept.13
samt primo
februar 14

Viceskoleleder
Ulla Ebro

Nye elever og
medarbejdere er
informeret om ESCO
projektet

Informere nye medarbejdere og elever om
ESCO projektet.

At alle på skolen har viden
om ESCO

Oktober 2013

Miljørådet

Alle på skolen har en
stor viden om el, vand
og varme, samt kan
handle bevidst derudfra

Undervise i el, vand og varme i N/T, afholde
emneuger, samt i det daglige italesætte gode
energivaner

At klassernes årsplaner
afspejler fokus på energi og
bæredygtighed

Efterår 2013

Alle lærerteams

El

Ændre vaner gennem:

Maj 2014

Ingen el-belysning i
tomme lokaler

”Luk og sluk kampagne”, der indebærer en
plakatkonkurrence samt en smiley-ordning,
som administreres af en energi-patrulje under
elevrådet.

At vi ser børn og voksne
slukke lyset, når man som
den sidste forlader et lokale

Elevrådet samt
Karen Petersen

At vi kan registrere et lavere
varmeforbrug

Maj 2014

Miljøråd v.
Karen Petersen,
serviceleder Per

Skoleleder,
mødeledere for
de forskellige
fora

ESCO er fast punkt på MED-møder, møder i
Pædagogisk Råd, Elevrådsmøder og
Skolebestyrelsesmøder

Plakatkonkurrencen afvikles i november 2013.
Smiley-ordningen løber fra november 2013 til
påsken 2014. Klasserne præmieres med et
kontant beløb til klassekassen ift. indsatsen.
Varme
Alle lokaler holder en

Kontrollere at der er termometre i alle lokaler
og at de viser korrekt.

Opfølgning

Handleplan for ESCO

Høsterkøb Skole maj 2013

Mål

Hvad vil vi gøre?

temperatur på max. 21
grader.

Kontrollere at de tekniske installationer
fungerer korrekt.

Varme

Undersøge hvor på skolen der er unødvendigt
varmetab som følge af utætte vinduer og døre,
samt herefter udbedre utætheder

At vi kan registrere mindre
træk, samt lavere
varmeforbrug

Ved udgangen
af 2014

Varme

Informere hjemmene om skolens varmepolitik.

Marts 2014

Alle er påklædt til at
klare indendørs
temperaturer på 20-21
grader

Bede hjemmene sørge for indesko til deres
børn.

At vi kan se voksne og børn
klædt på til dette.

Skoleleder,
klasselærere,
pædagoger

Vand

Vandforbruget registreres og synliggøres.

Maj 2014

Alle bruger vand med
omtanke og er
opmærksom på
vandspild

Vi vil lære børn og voksne at give besked til
servicelederen, hvis man ser løbende
vandhaner eller toiletter.

At vi kan registrere et lavere
vandforbrug

Pædagoger,
lærere,
serviceleder

At besparelserne er
omsat i
energiforbedringer

De penge vi får i kraft af besparelser bliver
straks anvendt til energiforbedringer

At de tilførte kroner er
anvendt til tætningslister på
utætte døre og vinduer

Maj 2015

Skoleleder
Kirsten F.Brønd,
serviceleder Per
Rønne

Mindske varmeudslip
omkring døre og vinduer

Tale med eleverne om ovenstående.

Succeskriterier

Deadline

Ansvarlig
Rønne

Serviceleder Per
Rønne.
4. og 5.klasse
og deres N/T
lærere.

Alle børn bruger indesko
om vinteren.

Vi vil lære børnene at spare på vandet.

Opfølgning

