
Behaviour Measures &  

Energy Eaters  

 

Lav en ny og mere energi-effektiv forbrugsadfærd! 
 

 Hjælp eleverne med at organisere en gruppe, der tjekker skolens lokaler ved f.eks. at slukke lys og  

finde alle typer af overforbrug.  

 Lav en liste over “gyldne adfærdsregler” for alle brugere af skolens bygninger. F.eks.:  

 Hvis vejret er lyst, så sluk lyset – juster evt. automatisk lysstyring.  

 Hvis du vil åbne vinduer/døre, så sluk for varmen – juster evt. automatisk 

varmestyring.  

 Kun servicemedarbejderen må skrue op for varmen – obs. automatisk varmestyring.  

 Om vinteren trækkes gardinerne for efter sidste time, så afkøles lokalet mindre. 

 Fjern energi-slugere som køleskabe. Aftal at dele ét nyt køleskab.  

 Aftal en energy-effektiv måde at bruge smartboard, tv-apparater.  

 Genanvend så meget rent affald som muligt. Vask evt. beskidt affald, hvis muligt.  

 

 Involver alle elever og ansatte I energibesparelser ved at organisere møder, arrangementer og 

events. F.eks.  

 et energiløb til indsamling af penge, som kan bruges på grønne forbedringer.  

 “tag en extra sweater på uge”, så man kan sænke temperaturen 1 grad.  

 Læg mobilen I pauserne. Brug af sociale medier, streaming- og spil-tjenester bruger 

meget elektricitet.  

 En markering af skolens energy-slugere 

(energy-eaters).  

 Få kantinen/skoleboden til at sælge varer 

med et lavt CO2 aftryk f.eks. vegetariske 

retter. 

 Erstat plastikservice med alternative 

materialer.  

 Giv gårdvagten en kop te/kaffe, når de har 

vagt  

 

 Involver alle forældre i energibesparelserne vha. forældremøder. Vis dem muligheder for at lave 

energibesparelser derhjemme.  

 Involver på samme måde andre brugere af skolens bygninger.  

 

 Tal med den IT ansvarlige, så pc-ere, serverudstyr mm. bruger mindst mulig elektricitet.  

 Tal med servicemedarbejderen, så ventilationssystemet bruger mindst mulig elektricitet, samtidig 

med, at lokalerne ventileres bedst muligt.  

 

 Lav en energi informationsstand på skolen, som eleverne styrer. De kan  

 Have en skoleradio.  

 Opdatere skolens affaldshåndtering.  
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 Foretage undersøgelser af elevernes el-apparater med watt-måler.  

 Fremvise nye idéer til CO2 reduktion 

Spar energi i ferierne! 
 

 Tal med servicemedarbejderen og den IT ansvarlige om  
 Justering af varmesystemet 
 Slukning af evt. vandvarmere.  
 Slukning/justering af elektrisk udstyr som frysere/køleskabe, akvarier, vandautomater m.fl.  
 Slukning af IT udstyr og –maskiner f.eks. printere, kopimaskiner, servere, smatboards m.fl.  

 
 

Implementer bygningsforbedringer - opnå energi-effektivitet 
 

 Anvend energimonitorering (Energykey) for at finde evt. overforbrug.  
 Find bygningernes normale forbrug.  
 Find og undersøg usædvanlige udsving.  
 Find lokaler med energy-slugende apparater. Sluk dem I perioder.  

 

 Tjek isolering af varmesystemets ventiler og pumper for at modvirke varmetab til omgivelserne.   

 Installer evt. hovedafbryder til autokatisk tænd/sluk af det elektriske system.  

 Tjek placering og indstiling af lyssensorer (dagslys- og bevægelses-sensorer) til lysstyring. Er de 
funktionelle?  

 Tjek, om der er steder, hvor belysningen kan skiftes ud med LED–lys.  

 Tjek funktionaliteten af automatiske døråbnere.  

 Tjek varmesystemets funktionalitet. Placering af varmesensorer og radiator-termostater. Hæng  
termometre op i lokalerne.  

 Efterspørg bygnings-termografi af bygningerne.  
 


