Handleplan for ESCO projektet 2012
Skole: Vedbæk Skole
Aktivitet

Målgruppe Ansvarlig

ESCO-Arbejdsrum på PersonaleIntra

personale

april 12
Evt. dokumentation

ET og KV

Indkøb af energimålere og vejledning til dem hele skolen PK/ET

vejledningen

Energiprojekt. Læsning, forsøg, opgaver
"Energiagent for en dag" ( Experimentariet)

prisberegning af
lysfråds på
bilioteket
listen over
opgaver
listen over
opgaver

6.kl

n/t-lærerne ET

ESCO-patruljen udarbejder liste over ESCO- alle klasser KV og ET
dukseopgaver
alle klasser ET og KV
Elever og lærere rundt i klasserne og
præsentere ESCO-duksebegrebet og
arbejdet i ESCO-patruljen

Logo konkurencen
Opslagstavle ved skærmen. Eleverne i
"ESCO-patruljen" deltager

mindst tre
klassernes
klasser
lærere
hele skolen KV og ET

Mål - kort sigt

Samle materiale så det er let uge 15
tilgængeligt
mulighed for inddrage dem i uge 15
undervisningen
viden og indsigt i
energiforsyning

uge 18

Orientere yderligere om
ESCO-projektet - fokus på
det er et fællesanliggende

uge 18

resultater
indsendes

uge 19
synliggøre projektet

Løbende ophængning af grafik for elforbruget hele skolen PK

synliggørelse af forbrug

Konkurrence: Er ESCO-patruljens opgaver
løst?

Fastholde dukseopgaverne

hele skolen ESCO-patruljen Resultater
+ HE
ophænges på
opslagstavlen

Frist for
udførelse

Uge 21

løbende til
uge 25

Aktivitet

Målgruppe Ansvarlig

Sluk lys-kampagne

hele skolen ESCO-patruljen

Ophængning af små
uge 20
elevproducerede huskeskilte

Udmelding om fyringssæson er slut - Tilladt
at have havedøre åbne

hele skolen PK /ET via Intra

Orientere om reglerne for
havedør skifter til "sommerregler"

Elkedler og mikroovne udfases

klasserne

TB

politik for området

Køleskabe udfases

klasserne

TB

politik for området

styregruppen

politik for området

skoleårets
afslutning

"Aflønning" af ESCO-patruljens børnegruppe

Evt. dokumentation

Mål - kort sigt

Frist for
udførelse

når fyret
slukkes

Energitemadage for hele skolen 12/13 ?

hele skolen styregruppen

skal/skal ikke, hvordan

uge 18-22

Lave "stillingsopslag" for ny ESCO-patrulje

eleverne

Finde engagerede elever til
arbejdet

uge 34

Elevansøgninger til ESCO-patruljen
behandles
NY-ESCO-patrulje på rundtur til skolens
installationer
Fokus på varme - overvejelser om hvordan
en kampagne kan køre og om der skal laves
tekniske forbedringer
Fokus på varmekampagne

ESCOpatruljen
ESCOpatruljen

styregruppen
styregruppen

uge 37

PK + evt.
Michael NCC
styregruppen

uge 41

Hele skolen ESCO-patruljen

22-36

38 og
frem

Aktivitet

Målgruppe Ansvarlig

Folus på vandspild fra toiletter m,m

hele skolen styregruppen

Stand by på IT- kan der gøres noget?
Udmelding om fyringssæson begynderHavedørene skal lukkes efter brug

TB + IT tilsynet
PK /ET via Intra

Evt. dokumentation

Mål - kort sigt

Frist for
udførelse

Opslag på Intra

3 gange
årligt

Politik for området
Orientere om at
havedørsregler skifter

Hele skolen
"Lukning af havedøre" - sætte skilte op på
alle døre

Hele skolen

HE = hsc@rudersdal.dk
KV= katja.vinholt@skolekom.dk
ET= Elsebeth.troelsgaard@skolekom.dk
ESCO-patruljen=voksne i styregruppen + elevudvalget

Elever + ET, KV

Orientere om at
havedørsregler skifter til
"vinterregler"

når fyret
tændes

uge 43

Mål - lang sigt

Bevidstgørelse om
apparaters strømforbrug
vaneændring

vaneændring

Engagere hele skolen

Frist for
udførelse

Mål - lang sigt

huske at slukke lys bl.a.
på toiletterne

At "forbudt-skilt" på døren
skal tages alvorligt

helt væk fra klasserne
helt væk fra klasserne
Gøre det atraktivt at være
med i arbejdet

Frist for
udførelse

Mål - lang sigt

indberette fejl til pedel
spare stand-by-strøm

Frist for
udførelse

