
Udvalget arbejder med en bred front af initiativer f.eks. områder, hvor vi kan nedbringe CO2- 

udslip, forbrug af plast og øvrige kilder til miljøbelastning. Nedenfor er lister over gennemførte 

initiativer, nye initiativer der er næsten klar til igangsættelse og indsatsområder, vi vil arbejde 

videre med.  

Allerede gennemførte initiativer: 

• Nedbringelse af forbrug af kopier gennem "follow-me" print 

• Nye vinduer i dele af bygningen 

• Udskiftning af belysning til LED lys (mere end 90% af alle lamper) 

• Automatisk slukning af lys (bevægelsesstyret) 

• CTS-styring af varme og ventilation 

• Indsamling af papir og pap til genbrug 

• En del af de møbler der købes er genbrug af brugte møbler i god stand 

• Alt inventar og udstyr der kasseres søges solgt eller givet væk til genbrug 

Bilag 8:  

Notat om skolens arbejde med at reducere vores klimaspor og introducere FN’s verdensmål i 

undervisningen 

 

I rektors resultatkontrakt for 2018 – 2019 er der under indsatsområde 3 (god økonomistyring og 

effektiv institutionsdrift) følgende målepunkt:  

”4. Forbedring af skolens klimaspor med udgangspunkt i FN’s verdensmål om 

bæredygtighed. Der skal igangsættes initiativer der påvirker skolens klimaspor positivt 

inden for forbrug, affald og energi og skolens medarbejdere skal inddrages i at komme med 

forslag og medvirke til løsninger”. 

Ved at inkludere forbedring af skolens klimaspor i rektors resultatkontrakt tydeliggøres det at 

området er strategisk vigtigt for skolen.  

Skolens klimaindsats foregår i to spor: 

1. Et fysisk spor relateret til bygningsdrift, kantinedrift, affaldshåndtering m.v. 

2. Et pædagogisk spor relateret til hvordan FN’s bæredygtighedsmål kan integreres i 

undervisningen 

Der samarbejdes og koordineres naturligvis mellem de to spor, således at der på skoleniveau er tale 

om en samlet indsats. Kursistrådet er ligeledes involveret gennem mødeaktivitet.  

Ad spor 1: bygningsdrift, kantinedrift, affaldshåndtering m.v. 

 

Under skolens samarbejdsudvalg er der nedsat et klimaudvalg der skal igangsætte initiativer der 

nedbringer skolens fysiske klimaspor. Udvalget består af SU-medlemmer og medarbejdere fra 

Serviceafdelingen.  

  



• FN’s 17 verdensmål præsenteres fysisk på 1,5 x 3 meter plade ophængt ved indgangen til 

Tårnet på niveau 2 

 

Nye initiativer/initiativer på vej: 

• For at mindske forbrug af vand på flaske: 

 

o Der er indkøbt store glasbeholdere til at servere afkølet drikkevand til møder og 

arrangementer 

o Kantinen vil fremover sælge kvalitetsdrikkedunke med skolens logo til kursisterne. 

Der er monteret tappehaner på alle niveauer i Tårnet.  

  

• For at mindske brugen af engangsservice: 

 

o Kantinen vil fremover sælge kvalitetstermokrus til te/kaffe med skolens logo og give 

rabat på te/kaffe, når man selv medbringer (termo)krus  

o Vi vil mindske forbruget af engangsservice mest muligt. Hvor det ikke kan 

undværes, vil vi sikre os, at vi benytter klimavenlige alternativer. Kantinen er i 

kontakt med leverandører om den bedste løsning 

• Forbedret affaldssortering og valg af energirigtige alternativer, når der købes nyt teknisk 

udstyr, samt reparation af ting der går i stykker i stedet for udskiftning (når det er det rigtige 

valg) 

• Løbende opfølgning på skolens kopiforbrug. Tal for kopiering offentliggøres månedligt på 

intra, så medarbejderne kan følge udviklingen i skolens kopiforbrug. Månedligt forbrug af 

kopipapir har været udstillet i skolens foyer for at øge kursister og medarbejderes 

opmærksomhed på skolens kopiforbrug 

• Kantinen skal lave en ny måltidspolitik der skal indeholde flere vegetarretter og dage, hvor 

"hovedretten" er vegetarisk. Kantinen skal desuden anvende varer, der er i sæson og er 

produceret tættest muligt på skolen. Mere fisk og fjerkræ, mindre oksekød 

• Skolen har indkøbt 3 cykler der kan benyttes af skolens medarbejdere til ture i arbejdstiden 

• Kampagne der skal reducere kursisternes brug af egen bil til skole, ved at informere mere og 

bedre om hvordan man kan benytte offentlig transport til og fra skolen. Det sker gennem 

trykte informationsmaterialer, på hjemmesiden, på Facebook og gennem infoskærmene på 

skolen (busruter, bustider, togtider, letbanen, etc.)  

Indsatsområder vi vil arbejde videre med: 

• Kan vi tilbyde cykelreparationsservice?  

• Kan vi finde en app eller lignende der kan organisere samkørsel for kursister og 

medarbejdere?  

• Vi vil fortsat energiforbedre bygningerne i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder og 

forbedringer af styring (CTS).  

• Vi vil undersøge mulighederne for at skolen selv kan producere dele af vores eget 

energiforbrug via vedvarende energi, som f.eks. sol eller vind. Muligheden for solceller og 

måske tagvindmøller (mikrovindmøller) tages op i forbindelse med udskiftning af taget på 

bygning D.  



 

Ad spor 2: pædagogisk spor relateret til hvordan FN’s bæredygtighedsmål kan integreres i 

undervisningen 

Arbejdet med dette spor er forankret i skolens Udvalg for Pædagogisk Udvikling (UPU) som består 

af 4 pædagogiske ledere og 13 undervisere på tværs af AVU og HF. 

UPU har i de første måneder af 2019 nedsat en arbejdsgruppe, som skal skabe overblik over, hvad 

vi allerede gør i forhold til at inddrage FN’s verdensmål i undervisningen. UPU’s arbejde tager 

udgangspunkt i en forventet ansøgning om Friluftsrådets grønne flag: 

http://77.243.131.207/indhold/groent-flag/hvad-er-groent-flag.aspx 

Det grønne flag tager afsæt i natur, miljø og bæredygtighed, og lægger op til at man arbejder med 

disse emner både i undervisningen og på skoleniveau, blandt andet i form af events og 

helskoleprojekter. Det grønne flag giver en konkret og synlig ramme for vores arbejde med klima, 

miljø og bæredygtighed. 

Arbejdsgruppen rapporterer tilbage til UPU i løbet af foråret 2019. Det skal den videre proces 

drøftes og besluttes om vi kan søge om grønt flag allerede til sommer, eller om vi skal iværksætte 

tiltag i skoleåret 2019-20 som gør det muligt for os at opnå det grønne flag i løbet af næste skoleår 

og senest i sommeren 2020.  

Arbejdsgruppen har p.t. kortlagt følgende om hvordan FN’s verdensmål allerede er integreret i 

undervisningen: 

• I de naturvidenskabelige fag på AVU og HF arbejdes der indgående med emner som 

bæredygtighed, klima, fattigdom, forurening mm. Det vil derfor allerede nu være muligt at 

identificere særlige ”grønt-flag” forløb i undervisningen. Disse forløb relaterer sig dermed 

også til FN’s verdensmål.  

• I kultur- og samfundsfaggruppen på HF spiller miljø og bæredygtighed en (relativt 

beskeden) rolle i flere typiske forløb, og denne rolle vil relativt nemt kunne udbygges. 

• Emner omkring klima, miljø og bæredygtighed indgår ofte i projektarbejde. 

• Mange af de ekskursioner vi som skole tager på, omhandler klima, miljø og bæredygtighed, 

herunder fx ture til vandværker, rensningsanlæg, forbrændingsanlæg mm.  

I forhold til det videre arbejde har det følgende været drøftet i arbejdsgruppen: 

• Der skal sikres synlighed omkring undervisningsforløb, som relaterer sig til det grønne flag 

og FN’s verdensmål.  

• Det skal sikres, at alle som i større omfang tager AVU-fag og at alle som tager en hel HF på 

skolen kommer igennem et antal forløb, som relaterer sig til verdensmålene.  

• Vanerne skal brydes i forhold til at arbejde med emner som miljø, klima og bæredygtighed 

ikke udelukkende hører til i naturvidenskab.  

• Det skal afdækkes i hvilket omfang andre faggrupper, herunder fx humanistiske fag, allerede 

arbejder med relaterede emner, eller kan komme til at arbejde med relaterede emner. 

• Der skal nedsættes en arbejdsgruppe (et miljøråd) som genererer ideer til events og 

helskoleprojekter, fx dage med fokus på affald og affaldssortering, frivilligt arbejde som fx 

http://77.243.131.207/indhold/groent-flag/hvad-er-groent-flag.aspx


oprydning på stranden mm. Denne arbejdsgruppe kan med fordel være tværgående mellem 

skolens to klimaspor, og skal inkludere kursister som faste medlemmer.  

• Vi bør opbygge ressourcebanker om klima, miljø og bæredygtighed til andre fag end de 

naturvidenskabelige, herunder ”grydeklare” undervisningsforløb.  

• Vi skal arbejde med at bringe undervisningsforløb omkring klima, miljø og bæredygtighed 

op på et nyt niveau, så fx etiske spørgsmål og økonomiske dilemmaer inddrages, både i de 

enkelte fag og på tværs af fag, fx i forbindelse med projektarbejde.  

• Vi kan i højere grad inddrage klima, miljø og bæredygtighed i forbindelse med praktik-

projektperioder og karrierelæring på det toårige HF.  

• Vi kan udnytte de mange forskellige fagligheder på skolen til at alle, gennem interne kurser, 

bliver bedre klædt på til undervisningen inden for disse emner. Fx kan naturvidenskabelige 

lærere få større kendskab til etiske, økonomiske og samfundsfaglige aspekter, mens 

humanistiske og samfundsfaglige lærere kan få større indblik de naturvidenskabelige 

aspekter.  

 

EEK, 1803 2019. 


