Trørødskolen – evaluering af skoleåret 2012/2013
Elevenergiråd
Energirådet nedsat med umiddelbar stor interesse hos eleverne.
Det har været svært at fastholde eleverne gennem hele året. Derfor overgår samarbejdet
med eleverne til elevrådet.
Desværre måtte energirådets tur til Samsø aflyses pga. lockout.
Lokal konkurrence for 0.-4. klasse
Meget stor interesse hos eleverne.
Mange fine produkter og flot udstilling ved skolens indgang.
Billeder sendt til ESCO-gruppen.
Vi overvejer pt. at gentage succesen i det kommende skoleår, men vil inddrage elevrådet jf.
ovenstående.
Uge 38
Temauge gennemført med stor succes, hvor elever underviser elever.
Forældreinformation
Her er vi ikke kommet helt i mål.
JN og TO har repræsenteret ESCO-gruppen på et skolebestyrelsesmøde, men vi har ikke
fået fulgt op.
Kollegers vaner ændres
Flot indsats med tablemats, men effekten har været begrænset.
0-energihus
Planer og forarbejde udført. Kontakt taget til kommunen.
Projektet har været sværere at gennemføre end forventet og vi fortsætter arbejdet i det
kommende år.

ESCO-gruppen på Trørødskolen
Maj/2013

Trørødskolen - Handleplan for 2013/14
Aktivitet

Målgruppe Ansvarlig

Evt.
Dokumentation

Mål - kort sigt

Frist for Mål - lang sigt
udførelse

Uge 39 Alle elever
Billede og
JN og TO samt
Elever ansvarliggør
sciencedage/uge lærere og
videodokumentation
sep-13
naturfagslærere
elever
på skolen
pædagoger
til intra
Elevrådet
inddrages

Muligheden for
solceller
undersøges

Elevråd

JN og TO og
elevrådslærerne

Alle

Elever får
ESCO gruppen.
kendskab til
Målinger på forbrug
Tovholder
alternativ energi og dec. 2013
før og efter
Rene
erfaringer med
solceller

Elevmedindflydelse aug-14

Belysning i fløj
Undersøgelse før
Elever i en ESCO gruppen.
og klasselokaler
og efter om kvalitet
fløj
Tovholder JJ
forbedres
af belysning.

At give eleverne
kendskab til
nødvendigt
lysbehov/kvalitet

Kvartalsvise
nyhedsbreve

Forældrene ved
havd der sker

0-energi

Forældre
og lærere

ESCO-gruppe

Alle

TO, JN,
ledelsen,
skolebestyr.

Nyhedsbreve

Adfærdsregulerende
og viden om energi sep-13
og forbrug
At eleverne tager
ansvar for at
tilrettelægge
kampagner

aug-14

Solceller etableres
og elev relateret
måleudstyr
etableres

jun-14

Forbedring af lyset
på hele skolen og
dec. 2013
bevidsthed og viden
hos eleverne om lys

jun-13

Synliggørelse og få Efterår
fingre i det
2013

Frist for
udførelse

December
2014 (og
sikkert
fremadrettet)

Information og
bevidstgørelse hos
medarbejdere og
forældre

Fortløbende

Alle skoler kan
booke huset

2014

