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Formål
På lang sigt:

At alle børn og voksne er miljøbevidste og har indarbejdet gode energivaner

På kort sigt:

Energiforbruget er nedbragt, hvorved vi har medvirket til at opfylde kommunens mål om 20% CO2 reduktion 2015

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
okt.14 samt
primo
februar 15

Skoleleder
Kirsten Brønd

Nye elever og
medarbejdere er
informeret om ESCO
projektet

Informere nye medarbejdere og elever
om ESCO projektet.
ESCO er punkt på MED-møder,
Personalemøder, Elevrådsmøder og
Skolebestyrelsesmøder

At alle på skolen har viden om
ESCO

Oktober
2014

Miljørådet
Skoleleder,
mødeledere
for de
forskellige fora

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, 2
projektdage i alle klasser skal omhandle
emnet I det daglige italesætte gode
energivaner

At klassernes årsplaner
afspejler fokus på energi og
bæredygtighed

Efterår
2014

Alle
lærerteams

Opfølgning
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Mål

Hvad vil vi gøre?

Succeskriterier

Deadline Ansvarlig

El
Ingen el-belysning i
tomme lokaler

Ændre vaner gennem:
”Luk og sluk kampagne”, der indebærer
en plakatkonkurrence samt en smileyordning, som administreres af en energipatrulje under elevrådet.
Plakatkonkurrencen afvikles i november
2014
Smiley-ordningen løber fra november
2014 til påsken 2015. Klasserne
præmieres med et kontant beløb til
klassekassen ift. indsatsen.
Årets energiklasse kåres i foråret 2015

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

Maj 2015

Elevrådet og
Elevråds
kontaktlæreren

Varme
Alle lokaler holder en
temperatur på max. 21
grader.

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

At vi kan registrere et lavere
varmeforbrug

Maj 2015

Miljøråd v.
Karen
Petersen,
serviceleder
Per Rønne

Varme
Mindske varmeudslip
omkring døre og vinduer

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 2015

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

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

Informere hjemmene om skolens
varmepolitik.
Bede hjemmene sørge for indesko til
deres børn.
Tale med eleverne om ovenstående.

At vi kan se voksne og børn
klædt på til dette.
Alle børn bruger indesko om
vinteren.

September
14 maj2015

Klasseteamet

Opfølgning
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Mål

Hvad vil vi gøre?

Succeskriterier

Deadline Ansvarlig

Vand
Alle bruger vand med
omtanke og er
opmærksom på
vandspild

Vandforbruget registreres og synliggøres.
Vi vil lære børn og voksne at give besked
til servicelederen, hvis man ser løbende
vandhaner eller toiletter.
Vi vil lære børnene at spare på vandet.

At vi kan registrere et lavere
vandforbrug

Maj 2015

Høsterkøb skole d. 15.08.2014
På vegne af Miljørådet:
Karen Petersen, Caroline Fenneberg, Kirsten Frøhlich Brønd

Pædagoger,
lærere,
serviceleder

Opfølgning

