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Strategiplan ESCO projekt – Ny Holte Skole 2013/2014
Mål
-

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

-

At få del i den økonomiske ”gulerod” for projektet via besparelser som NCC har estimeret, skolen
burde kunne nå, via de tekniske foranstaltninger

-

At bevidstgøre elever og medarbejdere om energibevidst adfærd

-

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

-

At alle aktører på og omkring Ny Holte skole fortsat oplever, at de har mulighed for at bidrage til
adfærdsændring på energiområdet

-

At synliggøre ESCO for alle på skolen i form af elev- og lærerproducerede emner m.m.

Handleplan - tiltag
2013/2014
-

September/Oktober: Skoleledelse, SFO/SFK ledelse, ESCO lærerrepræsentanter samt Teknisk
personale afholder evalueringsmøde om status på skolens energiforbrug/regnskab

-

September/Oktober: Skoleledelse samt ESCO lærerrepræsentanter aftaler fremadrettet strategiplan
for ESCO implementering i indeværende skoleår

-

September/Oktober: Skoleledelse samt ESCO lærerrepræsentanter aftaler skoleårets ESCO indhold
og tiltag for lærergruppen

-

September/Oktober: Præsentation af ESCO projekt samt de pædagogiske mål m.m. for lærergruppen

-

September/Oktober: Præsentation af ESCO projekt samt de pædagogiske mål m.m. i Elevrådet

-

Oktober/November: Afholdelse af årlige ESCO dage – dage, hvor alle klasser deltager, inkl.
SFO/SFK afdeling.

-

September/Juni: Alle skolens ansatte indtænker ESCO projektets adfærdsændringer i
undervisningen, når det findes passende

-

December/Januar: Skolens elevråd evaluerer ESCO projektets form og indhold

-

Februar/Juni: Evaluering af ESCO projektets indhold og form i Pædagogisk Råds regi, herunder
opsamling samt orientering om de eksisterende pædagogiske mål om at bevidstgøre elever og lærere
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om energibevidst adfærd, og at eleverne skal opnå viden om sammenhængen mellem energiforbrug,
miljøbevidsthed og bæredygtighed
-

Februar/Juni: MED-udvalg evaluerer ESCO projektet form og indhold – kan det gøres anderledes?

-

Februar/Juni: Det diskuteres på afdelingsmøder, hvordan lærere og pædagoger fortsat kan være med
til at ændre adfærden blandt elever og medarbejdere i en mere energibevidst retning

-

Maj/Juni: Skolens ledelse samt ESCO lærerrepræsentanter evaluerer indeværende skoleårs ESCO
projekt samt aftaler fremadrettet strategiplan for næste skoleårs ESCO projekt.

-

September/Juni: ESCO projektet tages op i naturfagsteamet med forventning om, at naturfagsteamet
taler om, hvordan ESCO projektet i indeværende samt kommende skoleår kan indarbejdes i den
eksisterende naturfagsundervisning

Evaluering
2013/2014
-

Januar: Regnskabet for 2013 skulle gerne vise den budgetterede energibesparelse!

-

Der drøftes løbende i relevante fora, i hvilken grad de forskellige aktører oplever, de har været
involverede i at deltage samt udarbejde forslag til adfærdsændring på energiområdet

-

I tilknytning til de relevante undervisningsforløb evaluerer lærerne elevernes udbytte

-

Der udarbejdes evalueringsskemaer til brug for afdækning af elevernes energivaner og bevidsthed
herom

-

Der udarbejdes evalueringsskema til brug for afdækning af medarbejderes energivaner og bevidsthed
herom

-

I tilknytning til relevante tiltag på SFO evaluerer personalegruppen elevernes udbytte af ESCO

-

Skoleledelsen samt ESCO lærerrepræsentanterne evaluerer ESCO projektets form og indhold i
slutningen af skoleåret

-

Elevrådet evaluerer ESCO projektets form og indhold i slutningen af skoleåret.

-

Lærergruppen evaluerer ESCO projektets form og indhold i slutningen af skoleåret.

US – September 2013
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