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ESCO-Arbejdsrum på PersonaleIntra
Energiprojekt. Læsning, forsøg, opgaver "Energiagent for en dag" (Experimentariet) (6.kl)
ESCO-patruljen:
a) "stillingsopslag" til ny ESCO-patrulje
b) Modtager ansøgninger
c) udarbejder liste over ESCO-dukseopgaver. Eks. eleverne laver kontrol hver uge og ophænger resultater på opslagstavlen
d) Elever og lærere rundt i klasserne og præsentere ESCO-duksebegrebet og arbejdet i ESCO-patruljen
e) Konkurrence om hvem der er bedst til at gøre de ting som ESCO duksene tjekker
f) "Aflønning" af ESCO-patruljens børnegruppe (alle elever)
g) Planlægning af ny ESCO duksekonkurrence for 2013
Logo konkurrence deltagelse + Alle skolens bidrag vises på storskærm til sommerafslutning.
Elkedler og mikroovne udfases, Køleskabe udfases, nye fælleskøleskabe - 3 stk.
Energitemadage for hele skolen 12/13 + planlægning
Sluk lys-kampagne
Udmelding om fyringssæson: Begynder- Havedørene skal lukkes efter brug. Slutter – dørene må åbnes"Lukning af havedøre" - sætte
skilte op på alle døre-rundt i alle klasser og fortælle om projeket
Brugerundersøgelse i udvalgte klasser
ESCO-dukselogo på alle døre
Deltagelse i den kommunale ESCO konkurrence - Den gode idé med Gætte kortene
Fokus på vandspild fra toiletter m,m
Standby-målinger på board, projektorer og bærbare computere
Energitemadage

Handleplan for ESCO maj 2013
Skole: Vedbæk Skole
Blå= er afsluttet

rød= kræver opfølgning

Aktivitet

Målgruppe Ansvarlig

Evt.
dokumentation

ESCO-Arbejdsrum på
PersonaleIntra

personale

energimålere -reklamere for
brugen + vedligehold

hele skolen

ET+?

Opslagstavle ved Infoskærmen.

hele skolen

Styregruppen

synliggøre
projektet

Løbende ophængning
hele skolen
afOmega-print el- vand- og gasforbrug
Fokus på vandspild fra toiletter hele skolen
m,m

PK

synliggørelse af
forbrug

styregruppen

Opslag på Intra

3 gange årligt

indberette fejl til
pedel hurtigt

Udmelding om fyringssæson er
slut - Tilladt at have havedøre
åbne

PK /ET via Intra

Orientere om
reglerne for
havedør skifter til
"sommer-regler"

når varmes
slukkes

At "forbudt-skilt"
på døren skal
tages alvorligt

Mål - kort sigt

ET og ?

Frist for
udførelse

Mål - lang sigt Frist for
udførelse

er etableret

Alt ESCO samlet
løbende
ajourfør

hele skolen

finde nye lærere til Escoarbejdet

vejledningen

inddrage dem i
undervisningen

ledelsen

Orientere om "fortæl og vind"
konkurrencen kommunalt

lærere

styregruppen

"Aflønning" af ESCO-patruljens
børnegruppe

escoelever

styregruppen

årsplanlægningen lære om
hvert år
apparaters
strømforbrug
Engagere hele
skolen

løbende
ajourfør

fagfordelingen 13
opfordre til
deltagelse

løbende
ajourfør

årsplanlægningen
sidste ESCOpatruljemøde

Gøre det
attraktivt at være
med

løbende

Energitemadag for hele skolen
jan 14

hele skolen

ledelsen

Hvordan
organiseres
dagen?

Overordnet planlægning af
temadagen -foredragsholdere?

spare
aug-13 standbystrøm

PK
inddrage eleverne
mere
eleverne

opfølgning på ny struktur i
elevarbejdset
Sluk lys-kampagne

involvere alle på
skolen

årsplanlægningen

indkøb af timere til de bærbare
skabe
Finde ny struktur for
elevinddragelse, specielt for de
store elever
Lave "stillingbeskrivelse" for
ESCO-dukse. To pr. klasse
pr..½ år i fløj F

uge 19 og frem

styregruppe,
ledelse og
styregruppen
TB rundt i
klasserne

sommerferien 13
Finde engagerede uge 34
elever til arbejdet

styregruppen
hele skolen

1. møde i ny Esco-dukse

aug-13

ESCO duksene

36-42

styregruppen

uge 36

styregruppen
Nye skilte til havedørene
erstatte manglende ESCOdukselogo op på alle døre

alle elever
hele skolen

ESCO-event

styregruppen kom.

ET+?

"Fortæl og vind"- konkurrence

lærerteamvalgfrit

Udmelding om fyringssæson
begynder- Havedørene skal
lukkes efter brug

PK /ET via Intra
Hele skolen

engagere alle
elever

logoet

markere man ikke
må bruge døren
For at huske på
pligterne

uge 43
uge 37
19.sept
27. sept.

Orientere om at
havedørsregler
skifter

når varmen
tændes

huske at slukke
lys bl.a. på
toiletterne

fokus på ESCO
for hele skolen

"Lukning af havedøre" - sætte
skilte op på alle døre-rundt i alle
klasser og fortælle om projektet Hele skolen
planlægningsmøde af
temadagen d. 29/1 14
hele skolen
Stand by på IT- kan der gøres
hele skolen
noget?

ESCOdukse +
ET+?
lærerne

TB + IT tilsynet

Sidste møde med ESCOduksene i dec.

escodukse

styregruppen

Valg af nye dukse

klasserne

kl. lærerne

hele skolen

lærerne

Orientere om at
havedørsregler
skifter til
"vinterregler"
uge 43
afsættes tid til
planlægning
9.dec
Politik for området nyindkøbt
ved nyt udstyr
evaluering

dec. 13
1.januar

1. møde med ny ESCO-dukse
Temadag 29. januar

alle på skolen
skal have viden
om energi
spare stand-bystrøm

Uge?

SFO fortsætter aktivitet "ESCO"
hvor man kan gå rundt og
slukke og lukke, kontroller vand
m.m.
SFO
Udmelding om vi har
"mellemperioden" for dørene.
De må bruges, men skal lukkes. hele skolen
Udmelding om fyringssæson er hele skolen
slut - Tilladt at have havedøre
åbne

HE + 2
pædagoger

ET+ PK
PK /ET via Intra

HE = hsc@rudersdal.dk
ET= Elsebeth.troelsgaard@skolekom.dk
ESCO-patruljen=voksne i styregruppen + elevudvalget
elever = eleverne i ESCO-patruljen

Få de mindre
elever engageret

Orientere om
reglerne for
havedør skifter til
"sommer-regler"

Genopstart efterår Permanente
13
spare vaner

uge 14 - 14
når fyret slukkes

At "forbudt-skilt"
på døren skal
tages alvorligt

Kalenderoversigt - ESCO året 2013/2014
Fælles for alle skoler:
Projektgruppe udfylder

Lokale aktiviteter:
Skolen udfylder selv

Lokale aktiviteter:
Skolen udfylder selv

7.02.13
Opfølgning på ESCO event - Hvordan er Omega blevet brugt?

JANUAR

Energikonkurrencen afgøres.
8.02.13
Frist for ansøgning til ESCO puljen

FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ

efter påske - døre mellemperiode - skilte ned
15.05.13
Opfølgning på handleplaner indsendes til projektgruppen
lave stillingsopslag klart

JUNI

aflønne de afgående elever
Sommerferie
finde Escodukse til 1. halvår

AUGUST

SEPTEMBER

OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER

huske lærere på ESCO-dukse - suppler
skiltene
Dato ikke fastlagt
ESCO event
27.09.12
Deadline for indlevering af konkurrencemateriale (Fortæl og
Vind)
Ultimo oktober
Præmieoverrækkelse (Fortæl og vind)

supplere de små reminder-skilte
SFO ESCO dukse går runder indtil
forår

efter efterårsferien: døre lukkes helt - skilte op
+ orientering
finde nye escodukse

