Handleplan for ESCO projektet 2012 - Sjælsøskolen
Aktivitet

Målgrupp Ansvarlig Evt. Dokumentation
e
Energi og
Mellemtrin BB og KØ 1. Tjekseddel til
oprydninghjælpere
energi og oprydningshjælpere.
2. Huskeseddel i alle
klasserne.

8.
Stig
Undervisning om
alternativ energi.
klassetrin
Bygger vindmøller,
undersøger, læser,
skriver og holder
oplæg for hinanden.
8. klasse
Timer på
alle
Poul
computerskabe

3. Uvmateriale i 8.
klasserne.

A+ køleskabe i
indskoling og
mellemtrin

5. Brev til forældre

Indskoling KØ
og
mellemtrin
- forældre
Tema - projektuge i Indskoling Anders
SFO om hvordan vi i SFO
kan spare på
energien, og om
oprydning og
skrald.

Mål - kort sigt

Frist for
Mål - lang sigt
Frist
udførelse
Klasserne slukker lyset 2012
Målet er at eleverne fra 4.
efter sig (og ryder op januar
og 5. årgang bliver bedre
efter sig.)
til at spare på strømmen
og ryde op efter sig på 6.
årgang og i udskolingen. 3 år
At 8. klasserne lærer 2012
Alle elever i udskolingen
om diverse
januar og lærer om forskellige
energiformer.
februar
energiformer.

3 år
4. Billede af timere

Undlade at bruge
2012 Marts
unødvendig meget
strøm.
Overblik over
Skoleårets Udskiftning
køleskabe i indskoling start 2013
og på mellemtrin
3-4 år

Herunder vil Anders
lave spareråd/
sammenligne
elforbrug med
penge/legetøj.

At de elever der er
Uge 17
motiverede for det får
lov til at undersøge og
lære om dette.

Børnemøde om
Indskoling Anders
hvordan man kan
i SFO
spare på energien i
skolen/SFOen
Udvide duksehjul
Indskoling Anders og
og SFO
Pernille

Gennemføres på
anden vis
Fjernelse af alle
køleskabe

Information og fokus
på ikke at bruge
unødvendigt.
Anders og Pernille
2012
fortæller om ESCO på APRIL
blokmøde.

Duksehjulet udvides for
alle klasser i indskolingen

Målgruppe Ansvarlig Grundet
Indskoling KØ
og
mellemtrin

Skolebestyrelsen var ikke positive på, at vi fjernede køleskabene i indskolingen. Jeg havde
kontakt med Michael vedrørende elforbrug pr. køleskab. Dette ligger på ca. 300 kr. pr. år pr.
køleskab. Dette beløb er så lavt, at vi ikke ønsker at gennemtrumfe en fjernelse af alle
køleskabe i indskolingen - men istedet sikre os, at vi ved udskiftning af køleskabe
fremadrettet kun får A og A+ køleskabe stående.

OBS: Vi har fået IWB i alle klasselokaler i indskoling og udskoling februar 2012. Vi forventer, at de er i brug hver dag og forventer derfor
at Sjælsøskolens samlede energiforbrug af denne grund stiger en smule i 2012 i forhold til 2011.

