Skabelon for arbejdsgruppernes handleplaner, april 2012

Handleplan for ESCO projektet 2014/15
Skole: Skovlyskolen
Aktivitet

Målgruppe

Projekt. 7. årgang
sætte fokus på
energiforbrug og
hvordan vi ændre
adfærd

Primært
indskoling,
mellemtrin og
forældre

Evt.
Dokumentation
Naturfagslærer Produktet via de
ne i på
digitale medier
årgangen
(Imovie, Explain
Everything,
Puppetpals,
Bookcreator)

Mål - kort sigt Frist for
udførelse
Gøre eleverne ultimo jan
2015
på årgangen
opmærksom på
vores
ressourceforbrug

Nogle elever ser SFO
om vandet er
slukket på toiletter

Pædagoger

Lave skilte hvor
det fremgår at
man skal slukke
for vandet

Gøre elerverne
på skolen
opmærksom på
at vi kan spare
på vandet ved
at slukke for
vandet.

På tur med
serviceleder til
fyrrummet

lærerne på
årgangen og
Serviceleder

Eleverne laver en
fortælling om
besøget i
kælderen

Gøre eleverne i December 0. og 1. klasse januar
opmærkosm på
skolens
vandforbrug/spi
ld

0. og 1.
klasser

Ansvarlig

Mål - lang sigt
Gøre forældre og elever
opmærksomme på
ressourceforbruget og
hvordan vi kan reducere
forbruget

At eleverne bliver
bedste om, hvor vandet
kommer fra

Frist for
udførelse
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Projekt om
vedvarende
energi for 8.
årgang

8. årgang

Projekt. 5. årgang 5. årgang
har fokus på
design og
genbrug

9.c. Forløb om 9.c
magnetisme og
Danmarks elforsyning

Arbejde med
talmateriale fra
skolens forbrug

8. årgang

Faglærerne på
årgang

IL/SH

LL/KP

Udstilling ag
deres produkter

kende til fordele januar- marts
og ulemper ved 2015
udnyttelsen af
forskellige
energiformer,
herunder
atomkraft og
vedvarende
energikilder. give
eksempler på, at
der ved
fremstilling af
energi ofte
produceres
stoffer
og varme,
Eleverne
bliver oktober -

bevidst om
forbrug og
ressourcer

9.c evt. udstilling Eleverne får
kendskab til
på gange og
udvinding af
bibliotek

Gøre forældre og elever
november201 opmærksomme på
ressourceforbruget og
4
hvordan vi kan reducere
forbruget

april - maj
2015

ressourcer, og
hvorledes
miljøet
påvirkes

Matematiklære
ne på årgangen

Gøre eleverne
opmærksomme på
ressourceforbruget og
hvordan vi kan reducere
forbruget

Eleverne blive marts - april
bekendte med 2015
talmateriale og
får kendskab til
priser på vand,
varme og el

kende eksempler på
udvinding af
ressourcer, og
hvorledes miljøet
påvirkes af denne
udvinding
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Temadag for
indskoling og
mellemtrin

Indskoling og
mellemtrin

Lærerne i
afdelingerne

Arbejde med
talmateriale fra
skolens forbrug

mellemtrin

Lærerne på
mellemtrinnet

Imovie, Explain
Everything,
Puppetpals,
Bookcreator

Er under
udarbejdelse.
Afventer pt.
elevadgang til
applikationer

ultimo juni
2015

Eleverne blive
bekendte med
talmateriale og
får kendskab til
priser på vand,
varme og el
Med forbehold for tilføjelser og ændringer

Bemærkninger til Handleplanen
Aktivitet
Målgruppe
Ansvarlig

Der er både aktiviteter som er planlagt i forbindelse med den
normale undervisning, projektor og temadage.
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.

Evt. Dokumentation Præsentation af aktivitet til hjemmeside (tekst, foto, tegning,
video)
Mål/kort sigt
Frist for udførelse
Mål/lang sigt

Dato

Frist for udførelse

Dato

