Skole: Vedbæk Skole Status for maj13-maj14 og
Handleplan for ESCOmaj 14 revideret 27/5 14
Blå= er afsluttet

rød= kræver opfølgning

Aktivitet

Målgruppe Ansvarlig

ESCO-Arbejdsrum på
PersonaleIntra

personale

energimålere -reklamere for
brugen + vedligehold

hele skolen ET+NT

Opslagstavle ved Info-skærmen.

hele skolen FS
/styregruppen
hele skolen FS
/styregruppen
hele skolen styregruppen

Løbende ophængning afOmegaprint el- vand- og gas-forbrug
Fokus på vandspild fra toiletter
m,m
orientere om "fortæl og
vind"konkurrencen kommunalt
"Aflønning" af ESCO-patruljens
børnegruppe - biografbilletter

Energitemadag for hele skolen
jan 14

Evt. dokumen- Mål - kort sigt
tation

ET

lærere

styregruppen

escoelever

styregruppen

hele skolen ledelsen

vejledningen

Mål - lang sigt Frist for
udførels
e
er etableret Alt ESCO
samlet
løbende
ajourfør
overskueligt
inddrage dem i
årsplanlægni lære om
undervisningen
ngen hvert apparaters
år
strømforbrug
synliggøre projektet
Engagere hele løbende
ajourfør
skolen
synliggørelse af
løbende
ajourfør
forbrug
Opslag på Intra
3 gange
indberette fejl til
løbende
årligt
pedel hurtigt
opfordre til
årsplanlægni
deltagelse
ngen
sidste ESCO- Gøre det
patruljemøde atraktivt at
være med i
arbejdet
hvordan organiseres uge 19 og
involvere alle
planlægning af
frem
på skolen
dagen?

3 lærere på Event på Søhuset 1920/9

Frist for
udførelse

Finde ny struktur for elevinddragelse,
styregruppe,
specielt for de store elever
ledelse og
opfølgning på ny struktur i
elevrådene ledelsen
elevarbejdset
Overordnet ramme for temadagen lærerne
vurdere om timere til de bærbare
skabe kan svare sig nu
Overvejelser om enegirgiminimering
ved nye installationer af projektorer
m.m.

basis for lærernes
planlægning

PK + MH

PK og MH
elevrådene ET
alle elever
hele skolen ET+ TB + HE

Elevråd Hele
skolen
elevrådrep. + ET

sommerferien engagere alle
13
elever

med på
elevrådsmøder

TB og ET

Nye skilte til havedørene
erstatte manglende ESCOdukselogo op på alle døre
Udmelding om fyringssæson
HE og TB i
Elevråd
Hele
begynder- Havedørene skal lukkes
elevråd /ET via
skolen
efter brug
Intra
"Lukning af havedøre" - sætte
skilte op på alle døre-rundt i alle
klasser

inddrage eleverne
mere

logoet

markere man ikke må
bruge døren
For at huske på
pligterne
Orientere om at
havedørsregler
skifter
Orientere om at
havedørsregler
skifter til
"vinterregler"

uge 43

nov. 13

spare
standbystrøm

uge 43

spare
standbystrøm
fokus på ESCO
for hele skolen

uge 43

uge 43

uge 43
spare el

etablereing af pir på de resterende
toiletter + håndtørrere

planlægningsmøde af
temadagen d. 29/1 14

PK
lærerne

hele skolen

jul-13
afsættes tid til
planlægning

alle på skolen skal
have viden om energi

9.dec

13

FS

Udskiftning af gamle toiletter i
fløj D og C
Temadag 29. januar

apr-14
miljøbevidsthed

hele skolen lærerne

fagfaglighed

SFO

Få de mindre elever
engageret

Genopstart
efterår 13

hele skolen FS /ET via Intra

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

når fyret
At "forbudt-skilt"
slukkes forår på døren skal
14
tages alvorligt

Lokal undervisnings plan for energi-og naturfagslære ET og
bæredygtigheds tema på hver årgang re
fagudvalgsforman
behandles på naturfag-fagudvalg
d

sikre alle klasser
arbejder fagligt og
bredt med området

SFO fortsætter aktivitet "ESCO" hvor man kan
gå rundt og slukke og lukke, kontroller vand
m.m.

Udmelding om fyringssæson er
slut - Tilladt at have havedøre
åbne

HE + 2 pædagoger

planen
implementering af den den lokale
undervisningsplan. Forløb evalueres
og videregives til årgangen under.

alle elever

opfølgning på ESCO-arbejdet i
elevrådene

elevrådene ledelsen

med på
elevrådsmøder

erstatte manglende ESCOdukselogo op på alle døre

hele skolen ET+ TB + HE

logoet

Permanente
sparevaner

Alle elever får
hvert år ny viden
på området.
maj 14

naturfagslærerne
løbende

juni 15

løbende

opfølgning på energibesparende
anordninger for nyt IT-udstyr

kampagne omkring fyrringssæsonen
for alvor starter
Nye skilte til havedørene

For at huske på
pligterne

uge 41

spare
standbystrøm

FS + MH

hele skolen
elevrådene
alle elever

styregruppen
ET+NT

gøre opmærksom
på de store
varmetab via
havedørene

uge 43

markere man ikke må
bruge døren
uge 43

få eleverne til at
undlade at bruge
havedøre
fokus på ESCO
for hele skolen

Elevråd Hele elevrådrep. + ET +
skolen
NT

forhindre
havedørsbrug i
fyringssæsonen hos
de store elever
Orientere om at
havedørsregler
skifter
Orientere om at
havedørsregler
skifter til
"vinterregler"

uge 43

SFO

Få de mindre elever
engageret

starter igen
efterår 14

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

når fyret
At "forbudt-skilt"
slukkes forår på døren skal
14
tages alvorligt

"Bobler" på havedøre i Fløj C og D
store elever FS
Udmelding om fyringssæson
TB i elevråd /ET
begynder- Havedørene skal lukkes Elevråd Hele via Intra
skolen
efter brug
"Lukning af havedøre" - sætte
skilte op på alle døre-rundt i alle
klasser
SFO fortsætter aktivitet "ESCO" hvor man kan
gå rundt og slukke og lukke, kontroller vand
m.m.

HE + 2 pædagoger

Udmelding om fyringssæson 15 er hele skolen FS /ET/NT via
slut - Tilladt at have havedøre
Intra
åbne
Den lokale undervisningsplan for
energi-og bæredygtighed evalueres
efter 1. år

fagudvalget

KV , NT og ET

uge 43

uge 43

finpudsninger inden
år.2

De to Elevrådsrepræsentanter fra hver klassse skal viderebringe informationer til klasserne og udføre div. Opgaver i klasserne.

Permanente
sparevaner

TB= tbe@rudersdal.dk
HE = hsc@rudersdal.dk
ET= Elsebeth.troelsgaard@skolekom.dk
NT= nanna.baunsgaard.thomsen1@skolekom.dk
FS= fles@rudersdal.dk

