Skabelon for arbejdsgruppernes handleplaner, april 2012

Handleplan for ESCO projektet 2012
Skole: Egebækskolen
Aktivitet

Målgruppe

Ansvarlig Evt. Dokumentation Mål - kort sigt

Frist for
udførelse

Mål - lang sigt

Frist for udførelse

1 jan. - 25 maj At alle elever
opsamling uge 41 og
efterfølgende vil fortsætte uge 3
med de nye vaner

Konkurrence klasserne Indskolingen FK og
imellem. Der opsættes A og B, samt MTM
mellem A
klassens mål for
besparelser/ændret
adfærd på rødt
(varme),gult (strøm) og
blåt (vand) papir.

Sedlerne i
Eleverne gøres
klasserne, samt en opmærksom på
esco log
hvorledes der kan
spares på
strømmen.

Brug af skolens cykler
ved det ugentlige
indkøb af mad til
klasserne.

Alle skolens
klasser

FK

Alle klasser får
deres egen
kalender i
cykelskuret, hvor
der opskrives
turenes mål og
længde.

Lave blå, rød og gule
spareplanerne for
døgnelevernes
værelser.

de to
døgnhuse

FK, Rune Sedlerne på
og Heidi værelserne, samt
en esco log.

Aflæsning af målere
med pedel

Alle eleverne MTM
på skolen

Indsamling af Data At alle eleverne
Året rundt
kommer rundt med
pedellen to og tog.

Termometre er opsat i
alle klasser

Alle eleverpå FK
skolen

Elevrådsrepræsentant

Der er valgt en FK TTS
elevrådsrepræ
sentant

Klasserne arbejde
med det, som de
finder det
interessant.
Ref fra elevråd

At få klasserne til at Uge 35
cykle, når der skal
handles.

At alle eleverne oplever at
cyklen kan bruges til
andet end det de er vant
til.

Uge 39 opstart
efter infomøde og
workshop

Eleverne opdrages til at
opsamling uge 50 og
have en bedre holdning til uge 10
brugen af strøm på deres
værelse.

Løbende over året.

At der kommer
flere forslag fra
eleverne.

41 sættes
målene i gang

Eleverne opdrages til at
have en bedre holdning til
brugen af strøm, vand og
varme. Og finder ud af
hvordan disse ting
kommer ind i et hus og
hvoirledes det benyttes.
01-maj Opmærksomhed på egen
formåen

Aug/sep 2012

At eleverne finder på
noget

Snak om det løbende
på fredagens morgensamlinger for hele
skolen.

Efter hver klasse har
været med MTM,
skal data
fremlægges og …

Året rundt
Skoleåret 12_13
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Bemærkninger til Handleplanen
Aktivitet

Kort beskrivelse

Målgruppe

Klassetrin, klasse, SFO, medarbejdere,
arb.gruppe, ledelse, forældre mm.
Ansvarlig for aktivitet. Gerne med
kontaktoplysninger, så det bliver nemt for andre
skoler at spørge ind til aktiviteten.

Ansvarlig

Evt. Dokumentation
Frist for udførelse
Frist for udførelse

Præsentation af aktivitet til hjemmeside (tekst,
foto, tegning, video)
Dato
Dato

