
 
 
 

 

Miljørådets dagsorden  

26. november 2019  

 

1. Status på arbejdet med Grønt Flag 

5 af vores kursister har været på Grøn Dag, hvor de har fået en masse inspiration med hjem. 

1. års HF-klasserne har haft tema om fremtidens mad, hvor de i samarbejde med kantinen har produceret 

alternative (bæredygtige) retter. 

Der har været afholdt workshop for nogle af 1. års HF-klasserne, hvor de har udarbejdet ideer til 

onlinekampagner med udgangspunkt i Grønt Flag. 

Der har været afholdt temauge på AVU i uge 43, hvor de har arbejdet med FN’s Verdensmål. 

1. november havde vi besøg af klimaforsker Micki Gjerris, der holdte foredrag om klimaforandringer. 

5. november livestreamede vi foredraget ”Mennesker i klimaets brændpunkter” fra Aarhus Universitet. 

14. november: Foredrag om Kinas internationale rolle og klimapolitik v. professor Stig Thøgersen 

 

Biologi og geografi (Gitte Nautrup) har afholdt ”fagets dag”, hvor de har været på tur til Grenå 

(algecentret) og hørt foredrag om tang (anvendelsesmuligheder etc.) 

AVU har oprettet Google+ gruppe, hvor man inspirerer hinanden. 

 

Nyt solcelleanlæg er mere eller mindre klar til brug - der mangler dokumentation fra forsyningsselskabet 

Eniig. Det betyder, at vi kan producere mellem 15-20 % af vores egen el næste år. Der tilkøbes tilhørende 

datamodul, hvor man kan logge sig på og trække data ud. 

 

Brandmyndigheden har været på besøg og vi har et tilladelse til at sætte affaldssortering (plast, metal, 

restaffald) op i studieområderne - lykkedes forhåbentligt i løbet af det nye år. Der arbejdes ligeledes for 

bedre affaldssortering i kantinen. 

 

Alle lærernes bærbare PCere er skiftet til genbrugsmaskiner. 

Vi er kommet frem til, at vi kan bruge 40.000 kr. mindre i strøm om året, hvis vi udskifter skærme i 

undervisningslokaler til Prowise-skærme. Udskiftning af elevatorer kan ligeledes reducere væsentligt i 

vores strømforbrug. 

 

Kantinen støtter op om grønne initiativer (udlån af køkken etc.). Overskydende sandwich, pizza etc. 

sættes ud på en vogn, så kursister/medarbejdere kan tage med gratis. Klimaklippekort + opfordring til at 

bruge egen termokop går rigtig godt (kursister medbringer selv termokop og får kaffen billigere). Der er 

reduceret i køb af flaskevand. 

 



 

 

2. Workshop + 3. opsamling i plenum 

Idéer: 

Pantsortering i klasselokaler via poser m stregkoder 

Tøjbyttedag 

Hyld cyklisterne (stå klar og give ”high five” eller frugt inden timen starter og hyld kursister, der cykler i skole) 

Skoleapp til at koordinere samkørsel 

Klimaforedrag via Skoleudvalget (evt. Anders Morgenthaler) 

Ugens grønne tip (konkurrence) 

Involvering af HF2-klasserødder 

Synliggøre miljøbelastning på skolen + illustrere hvordan man kan klimakompensere 

Plant et træ-aktivitet - donere pant til skovplantningsprojekt 

Arrangementer skal være ”glade” og ikke ”udskamme synderne” 

Bedre skiltning ifm. affaldsortering 

Grønt Råd skal have et logo: konkurrence blandt kursisterne om at lave det bedste 

Synliggøre skolens forbrug (el, vand, varme, plast etc.) på samme måde, som vi har gjort med kopi 

Skolen stiller et lokale til rådighed, hvor man kan komme og se hinandens tøj 

Kantinen laver workshop omkring bæredygtig madlavning for kursisterne 

Plakater i A-skilte hvor der er gode citater om bæredygtighed + fakta om skolens forbrug (vidste du at…) 

Rekruttering af flere kursister til eventgruppen (eventuel oprettelse af timebank) 

Skole kunne stille lånecykler til rådighed 

Cykelkonkurrence blandt kursisterne, hvor man kan vinde præmier - evt. med brug af app, hvor man kan 

holde øje med egen indsats 

Printkonkurrence blandt medarbejdere / fagene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


