
 

 

 

Referat af møde 1 i Grønt Råd  
25. september 2019 

 
 

Punkt 1: Status på arbejdet  

Skolens har ansøgt om at blive en del af Grønt Flag-programmet, som Friluftsrådet står bag. 

I den forbindelse er der blevet etableret et Grønt Råd bestående af både ledere, repræsentanter fra 

serviceområdet, undervisere på AVU og HF (herunder repræsentanter fra UPU) og kursister. Medlemmer 

kan ses via linket til Grønt Flag-sitet nedenfor). 

 

Der er udarbejdet et udkast til en vision for skolens ”grønne” arbejde samt principper for miljøarbejdet. 

 

Derudover er der udarbejdet et website for Grønt Flag, hvor både medarbejdere og kursister kan 

orientere sig. Se mere her: Grønt Flag – Grøn Skole 

 

AVU planlægger et arrangement omkring bæredygtighed i uge 43. 

 

UPU havde i slut august arrangeret fælles oplæg v. Bodil Bidstrup, der fortalte om, hvordan man har 

arbejdet med bæredygtighed på Espergærde Gymnasium. Herefter arbejdede man i de forskellige 

faggrupper med, hvordan FN’s Verdensmål kan integreres i undervisningen. 

 

Der planlægges grøn emneuge for profilklasser i uge 9. 

Der planlægges workshop omkring klimavenlig mad på HF i samarbejde med kantinen i uge 41. 

 

Kantinen har udarbejdet ny mad- og måltidspolitik. Der er introduceret termokrus med tilhørende 

(billigere) klippekort som alternativ til éngangskurs. Prisen på vandflasker er hævet, så flere vælger det 

fra. Der bliver ikke serveret flaskevand til møder. Der bliver generelt fokuseret på mindre brug af plastik 

og pap (mødeservering etc.) Der bliver satset på flere veganske tilbud (bl.a. vegansk mad hver onsdag) 

 

Vi har fokus på fornuftig brug af el, varme og vand: Gamle og utætte vinduer er skiftet i en stor del af 

bygningen. 90% af vores belysning er LED. Vi foretager forsøg med varmestyring via CTS, så varmen selv 

slår til og fra. Vi har større fokus på brug af papir blandt medarbejdere (print på begge sider, mindre 

brug af farvekopi etc.) Der er lagt tagpap på bygning D og monteret solceller, som vil reducere vores 

https://sites.google.com/a/aarhushfogvuc.dk/groent-flag/


 

 

forbrug af strøm med 15-20%. Der er lavet mulighed for affaldssortering i klasselokalerne. Alle 

skraldespande i administrationskontorer er fjernet for at reducere forbrug af plastikposer. Vi indkøber 

kvalitetsmøbler, som holder i lang tid, og vi køber brugt, så vidt det lader sig gøre. 

 

IT indkøber udstyr af kvalitet, som holder længere, og der købes gerne brugt (f. eks. computere). I 

klasselokalerne udskiftes projektorer med Prowise TV-skærme, som dels er mere holdbare og dels 

bruger mindre strøm. Der implementeres et nyt management system, der skal sikre central styring af 

skolens elektriske apparater (sluk etc.)  

 

Vi tjekker generelt op på bæredygtige alternativer, når vi køber ind. 

 

Skolen har givet mulighed for at arrangere samkørsel, så der bliver færre biler på vejene, via Facebook-

siden Aarhus HF & VUC samkørsel 

 

 

Punkt 2: Præsentation og drøftelse af vores vision i plenum  

Der er enighed om visionen for skolens arbejde med bæredygtighed. Der justeres en anelse i det første 

punkt ”undervisningen” under principper for miljøarbejdet. Skolens vision og tilhørende principper kan 

ses på Grønt Flag – Grøn Skole 

 

 

Punkt 3: Forslag til hvordan vi i praksis indarbejder vores vision i skolens dagligdag. 

Der er nedsat en eventgruppe bestående af Betina Mikkelsen (koordinator), Charlotte Sandberg (leder 

af bygningsdrift), Marina Petersen (kursist), Luna Frank (kursist) og Selma Wind (kursist). Dertil er der 

følgende forlag til det fremtidige arbejde: 

 

Motionsdag hvor man samtidigt samler skrald / Saml skrald i naturen som en rystesammenbegivenhed 

med et konkurrenceelement 

Generelt kampagner og konkurrencer der aktiverer / inddrager / synliggør 

Forløb som ”Mad til milliarder”: f.eks med fokus på tøjspild 

Samkørselsordning skal bedre op at køre 

Skabe awareness bl.a på de sociale medier, men også via læreren 

Skiltning f.eks. ved affaldssortering (tydeliggøre + oplyse om regler for sortering) 

Sortering af pant i klasselokalerne + kantinen + til fredagscaféer 

Bedre skiltning i kantinen (indhold i maden) 

Mindre brug af engangskrus til fredagscafé så man ikke får nyt krus, hver gang man henter øl (f.eks. 

https://www.facebook.com/groups/samkoersel/
https://sites.google.com/a/aarhushfogvuc.dk/groent-flag/


 

 

depositum for et krus) 

Miljøambassadører på HF2 og i profilklasser for at styrke bevidstheden 

Byttemarkeder / loppemarkeder (betal for en stand) 

Undlade at kompendier udleveres obligatorisk (gøre det til et valg, om man vil have elektronisk eller 

som papir) 

Eventgruppen skal rundt i klasserne/holdene for at fortælle om Grønt Råd 

Opslag i klasserne om vores miljøindsats, opslag på infoskærmene i kantinen m.v. 

”Instrumentbræt” der viser vores forbrug af energi og solcelleproduktionen af energi  

Vi SKAL være meget bedre til at formidle vores grønne tiltag - både vores eget klimaaftryk og forløb i 

undervisningen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


