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Tidligere tiltag (opsummering): 
 

Bygning: Udskiftning af vinduer, LED-belysning overalt på skolen, udskiftning af tag på en stor del af 

bygningen, installation af 400 kvm solcelleanlæg (vi producerer ca. 20% af vores strøm selv), opsamling 

af papiraffald i alle uv-lokaler, omformulering af indkøbspolitik (så der prioriteres at købe ”grønt”), 
udarbejdelse af rapport der skitserer hvor vi kan optimere vores forbrug ift. den grønne dagsorden, 

indkøb af beholdere til flaskepant 

Kantinen: Vegetar-tirsdag, udfasning af plastik-emballage og service, udfasning af flaskevand, 

etablering af vandposter på skolen, salg af termokopper og drikkeflasker for at undgå brug af én gangs 

service 

IT: Udskiftning af projektorer i samtlige klaserum (til nogen der bruger mindre strøm), forældet IT-udstyr 

genbruges, ”nyt” IT-udstyr købes brugt 

Tidligere arrangementer: Bæredygtigt juleklip af genbrugsmaterialer, tøj-bazar 

 

Planlagte tiltag i undervisningen: 
 

AVU’s har skabt et website, hvor der deles undervisningsmaterialer etc., der kan relateres til den grønne 

dagsorden. Sitet skal videreudvikles, så det også inkluderer HF. Deling af materialer skal formidles 

bedre. Det skal undersøges, hvordan faggrupperne kan komme med. 

HF forbereder ansøgning til VELUX-fonden, som sendes afsted inden 1. november.  

HFe vil undersøge muligheden for at etablere en grøn linje på et halvt år. 

Der planlægges projektuger med grønt fokus, eksempelvis Verdensmålsuge / karrierelæring. 

AVU afholder Verdensmålsuge i uge 41 under med fokus på sundhed. 

Der planlægges emneuger i HFe-klasser.  

Skolen er fortsat vært for offentlige foredrag i naturvidenskab. 

 

 

Ideer til arrangementer: 

Tøjstativer med ”byt-til nyt” v. kantinen / toiletterne 

Tøjmarked  

Ekskursioner ud af huset (formentligt kun relevant i uv.sammenhæng) 

Mere opmærksomhed omkring papir- og pantsortering 

Synliggørelse af pantbeholdere 

Juleklip i klasserne m. bæredygtige materialer 



Tak fordi du cykler-kampagne til foråret 

Månedens klimatosse - nomineringer 

Fokus på madspild, affaldssortering 

Mere plantebaseret i kantinen 

Bedre formidling af eksempelvis kantinens tiltag 

Foredrag der relaterer sig til klima 

Fælles affaldsindsamling - evt. som konkurrence  

Kantinen: Bedre udbredelse af vegetardag (så der bliver bakket mere op - og der måske kan blive plads 

til et større udvalg) 

Bedre muligheder for cykelparkering (opmærksomhed omkring muligheden for at parkere cykel ved 

Fjords Gades skole) 

Grønne instagrammere 

Bedre tilgængelighed til affaldssortering 

Opmærksomhed omkring pantbeholdere 

 

Mere udendørs undervisning, som er mere praksisnær.  

Ønske om deltagelse i udvalgte grønne arrangementer (flytning af uv.moduler til evt. eftermiddags- eller 

aftenarrangementer) 

Fokus på samkørsel  

Flere planter i uv-lokaler, som evt. passes af kursister 

Byttecentral i et lokale med faste åbningstider (overskydende tøj/ting afleveres til genbrug) 

Mere grønt i kantinen, flere vegetar-tilbud 

Havremælk i kantinen (lave evt. sit eget) 

 

 


