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Introduktion 

Brugen af energi i vores daglige liv har stor indflydelse på flere aspekter af vores liv. På den 
ene side understøtter det vores sociale aktiviteter og bidrager til økonomisk udvikling. Men 
på den anden side er energi direkte relateret til nogle problemer, verden står over for: 
Forurening, klimaændringer, ressourceudtømning...  
Det meste af den energi, vi bruger, kommer fra fossile energikilder. Dens brug genererer 
drivhusgasemissioner såsom CO2 , der er ansvarlig for stigningen i planetens gennemsnitlige 
temperatur. Konsekvenserne af denne temperaturstigning er kritiske, og nyere forskning og 
forudsigelser forudser en værre fremtid end oprindeligt forudsagt i de mest pessimistiske 
forudsigelser. 
Energiforbruget i skoler og offentlige bygninger ligger generelt på et højt niveau. Denne 
situation giver et stort potentiale for energioptimering. 
  

Energi udgør en stor del af et skolebudget, 
og en reduktion af disse udgifter kan f.eks. 
føre til en stigning i udgifter til 
uddannelsesformål eller investering i mere 
miljøvenligt udstyr. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eco Smart-projektet sigter 
mod at deltage i EU 2020-
målene om 20 % reduktion af 
energiforbruget inden år 
2020. Målet for 2030 vil være 
mindst 32,5 % reduktion. Med 
dette mål for øje er vi nødt til 
at øge andelen af vedvarende 
energi og skabe en effektiv 
energistyringsplan for at 
opfylde disse mål.  

Figure  SEQ Figure \* ARABIC 1 - Average schools 
energy consumption 

Figure  SEQ Figure \* ARABIC 2 - EU energy consumption goal trajectory 
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Energihandlingsplanens mål 

Forbedring af energiydelsen kræver en klar organisation og praksis for at være effektiv. En 
klar handlingsplan fremhæver vigtige muligheder for energibesparelse og affaldshåndtering, 
som skolerne kan omsætte i praksis. Det definerer også skuespillerne og deres specifikke 
roller. Energihandlingsplanen er ubrugelig, hvis elever, lærere, skoleadministration og 
personale ikke er forpligtet til at anvende den på banen. 
De handlinger, der er anført på planen, er en god mulighed for at færdiggøre skolens pensum 
vedrørende energiforbrug, vedvarende energikilder, klimaændringer, affaldshåndtering og 
den indflydelse, som en energikyndig person kan have på sådanne fag i og uden for 
skolen. Hvordan han/hun i større skala kan påvirke en ændring i praksis og adfærd omkring 
ham, som er et nøglepunkt for at få større indflydelse. Konkrete og praktiske aktiviteter på 
marken vil give eleverne et realistisk grundlag for at eksperimentere og handle for at nå 
energieffektivitetsmålene. 
Fordelene ved energieffektivitetsplanen er mange: 

- Reducer miljøpåvirkningerne ved at reducere energiforbruget, bruge mere 
bæredygtige energikilder og dermed reduktion af drivhusgasemissioner og andre 
miljøpåvirkninger. 

- Reducer energiomkostningerne 
- Udvikler en ægte affaldshåndteringsplan for at reducere affaldsproduktionen og 

virkningen af dets behandling. 
- Forbedrer lærings- og arbejdsforhold i skolen (temperatur, luftkvalitet, belysning...) 
- Forbedrer energibevidstheden hos elever, forældre, uddannelsessamfund og andre. 

Ofte er energieffektivitetsplaner relateret til høje tekniske færdigheder, ekspertise og 
betydelige økonomiske ressourcer. Men ved at følge nedenstående trin vil vi se, at vi kan nå 
en væsentlig reduktion i energiforbruget i skoler og i alle bygninger generelt. 
Energihandlingsplanen er en omfattende plan, som klart definerer tekniske og 
ledelsesmæssige krav, de involverede aktørers adfærd. Den angiver også de vigtigste 
handlinger, der skal tages af energiholdene, der skal opbygges i skolen for at nå målet om 
energibesparelser og affaldshåndteringsprocedurer. 
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Oversigt over 7-trins handlingsplanen 

 

 
Figur 3 - Energy Star-retningslinje for energiledelse  

TRIN 1: Forpligt dig 

TRIN 2: Vurder ydeevne 

TRIN 3: Sæt mål 

TRIN 4: Opret handlingsplan 

TRIN 5: Implementer handlingsplan 

TRIN 6: Evaluer fremskridt 

TRIN 7: Anerkend præstationer 
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TRIN 1: Forpligt dig 

Hvad? 

Skolers regelmæssige vurderinger af energipræstationer og deres fortsatte indsats er ikke de 
eneste bidragydere til energistyring og ydeevneeffektivitet. Forpligtelse spiller også en 
afgørende rolle for vellykket energiledelse - uanset størrelsen på skolen. Engagement er ifølge 
Kanters (1974) definition den proces, hvorigennem mennesker bliver villige til at give deres 
loyalitet og energi til et bestemt socialt system; dermed en høj grad af tilknytning til en 
organisation. At forpligte sig består af det allerførste skridt til at designe et effektivt 
energistyringsprogram. Skoler forpligter sig til at allokere personale og tid til at opnå løbende 
forbedringer. 

Hvorfor? 

Grundlæggende set har alle på skolen en rolle at spille i arbejdet hen imod dens 
energihandlingsmål. Derfor samler en inkluderende tilgang en række færdigheder, viden og 
perspektiver for at nærme sig emnet fra et virkelig holistisk synspunkt og opbygger 
engagement hos alle involverede deltagere for at opretholde og styrke energiledelse over 
tid. Ved at lade alle deltage, gives der også en chance for at tilegne sig viden og udvikle 
færdigheder såsom kritisk tænkning, konsensusopbygning og empati, der er nødvendig for at 
skabe et mere bæredygtigt samfund. Således kan lærere og elever, almindeligt personale og 
forældre være lige så engagerede og aktive, hvilket resulterer i at inspirere dem til at eje 
sådanne energistyringsprogrammer og deres fremtid og også føre dem til at danne en 
holdning af apati til en af passion. 

Hvordan?  

For at etablere effektive energiprogrammer skal deltagende skoler gå videre til følgende 
handlinger efter behov: 

Dan et dedikeret team 

Udpeg en energikoordinator 

Det er vigtigt at udpege en energikoordinator. Nøgleansvar omfatter at kommunikere med 
skolelederen, oprette og koordinere energi- og ledelsesteams, løse konflikter, sikre 
tilstrækkelige ressourcer til at implementere Handlingsplanen og hjælpe deltagerne 
generelt. I hvert team vil der også blive tildelt specifikke roller (arrangør, kreativitet, 
kommunikation). 

Etabler Eco Smart Energy Team (ESET) 

Oprettelse af et energihold (ESET) hjælper med at integrere energiledelsen. Alle i 
klasseværelset har en rolle at spille i arbejdet hen imod energiledelsesmål. Det er vigtigt at 
dele roller og ansvar for at være effektiv gennem hele processen. 

ESET's rolle er at diskutere det overordnede projekt og foreslå eventuelle ideer, der måtte 
opstå til ESMT. De studerende vil være ansvarlige for at følge fremskridtene med hensyn til 
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tidsplanen for projektet, såvel som dets resultater. Disse kan indarbejdes i en 
lektionssammenhæng, dvs. de kan præsenteres i klasseværelset af Energiteamet og derefter 
forklares af en lærer. ESET vil også oprette præsentationer for hvert trin i projektet, som 
senere vil blive præsenteret for resten af skolen. ESET kan enten oprette en "grøn" avis eller 
skrive i den eksisterende skoleavis regelmæssigt. I begge tilfælde kan avisen indeholde 
information om projektet generelt, tips til energibesparelser, verdensomspændende grønne 
nyheder og bedste praksis og endda pædagogiske spil, dvs. quizzer. 

Etabler Eco Smart Management Team (ESMT) 

For at et energieffektivitetsprogram kan udformes omhyggeligt, er det nødvendigt at 
identificere et kvalificeret og erfarent personaleteam. Desuden kan kombinationen af 
personer, der er interesserede i projektet med deres forskellige baggrunde, tilbyde en samlet 
bredere støtte.  

ESMTs rolle er at koordinere udvikling, implementering og revision af skolens 
energiledelsesaktiviteter i samråd med alle andre skolens interessenter og sikre integration 
af bedste praksis. Dette indebærer flere møder i begyndelsen af skoleåret for at planlægge 
projekter og handlinger, samt møder i løbet af skoleåret for at vurdere fremskridtene og 
tilpasse planen efter behov. Derudover er teamet opkrævet for at måle og spore energiydelse 
og for at kommunikere med rektor, lærere, elever og andre interessenter. Udover udviklingen 
af energipolitikken kan teamet også være involveret i opgradering og design af energieffektive 
bygninger, i det stadie hvor præstationsmålene er opstillet, for at identificere 
informationsbehov og dele viden om hvert byggesystem at opnå optimal integration. ESET 
kan etableres med støtte fra rektor og medlærere. ESMT bør omfatte alle de forskellige 
grupper i og uden for skolen, som kan have en interesse i skolens 
energiledelsesinitiativer. Dette er vigtigt for at have adgang til forskellige færdigheder, viden 
og synspunkter i teamet. 

Når du opretter holdene, skal du overveje følgende:  

1. Inddrag elevrepræsentanter med forskellig baggrund og fra forskellige 
aldersgrupper. Glem ikke at forklare, i hvilket omfang eleverne vil (eller ikke vil) have 
beslutningsmagten. Dette vil hjælpe med at undgå følelser af skuffelse, der kan opstå, 
når eleverne ser, at ikke alle deres ideer bliver ført ud i livet. 

2. Søg repræsentanter fra alle dele af voksenskolesamfundet: ledere, lærere, 
administratorer, støttepersonale og familier.  

Lærere: 
-         samarbejde med energiteamet om at formidle handlingsplanen til alle skolens 

afdelinger.  
-         Opfordrer alle i skolesamfundet til at tage del i energirelaterede skoletiltag.  
-         Forstærker forventningerne til energivenlig adfærd ved at fejre handlinger som at 

slukke lyset, når det ikke er i brug.  
Administratorer: 
-         Forkæmper skolens vision og værdier for energiindsats.  
Hjælpepersonale: 
-         Hjælpe med at sprede budskaber om skolens præstationer og erfaringer relateret 

til energihandling.  
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-         Præsentation af skolens værdier relateret til energihandling, når man hilser på 
besøgende. 

Familier: 
-         Frivilligt arbejde i skoleledede energistyringskampagner.  

3. Inviter enkeltpersoner og organisationer i lokalsamfundet, som kan blive berørt af 
skolens projekter, og som kan give teknisk ekspertise og anden støtte til fremtidige 
tiltag. Disse kan omfatte miljøorganisationer, skolenaboer, lokale virksomheder og 
lokale regeringsrepræsentanter. 

4. Sikre lige deltagelse og ledelse af piger og drenge, kvinder og mænd.  
5. Medlemmer af energiaktionsteamet bør om muligt vælges frem for at udpeges, så de 

kan tale og handle på vegne af den gruppe, de repræsenterer, og mobilisere dem. 

Lav en energipolitik 
For at handlingsplanen skal lykkes og være effektiv, skal der etableres en energipolitik. Dette 
formaliserer skolelederens støtte og understreger skolens engagement i energieffektivitet for 
elever, lærere, samfundet og andre interessenter. Det anbefales, at skolelederen officielt 
udsteder politikken og kommunikerer den klart og forståeligt til alle interessenter af stor 
interesse og tilskynder dem til at engagere sig. I den forbindelse skal politikken skræddersyes 
til skolens kultur, og også nøglepersoner bør inddrages i hele dens udvikling for at sikre deres 
opfattelser og tanker om energiledelse. 

Målet med energipolitikken er at sikre, at skolen kan opfylde sine energibehov på en måde, 
der er tilstrækkelig, pålidelig, sikker og bæredygtig, sikrer overkommelighed og forbedrer 
organisationens økonomiske præstationer, samt at identificere og evaluere løbende dets 
energibehov i overensstemmelse med principperne om omkostningsreduktion, 
forbrugseffektivitet, belastningsstyringsalternativer, indkøbspraksis, vedvarende ressourcer 
og flådestyring, hvor det er relevant. 

Energipolitikken skal: 
Sæt et overordnet mål og specifikke mål, der skal nås. Klare, målbare mål, der afspejler 
organisationens engagement, kultur og prioriteter, er af største 
vigtighed. Energikoordinatoren skal i samarbejde med skolens personale føre tilsyn med 
implementeringen af handlingsplanen. Målene kan være følgende: at spare på 
energiressourcerne, spare på energien og bidrage til at minimere luftforurening, at overveje 
skolesystemets politikker og drift, der påvirker energiforbruget, at udtænke en strategi for at 
udnytte alle rimelige muligheder for at reducere energiforbruget. at inkludere passende 
foranstaltninger til at overvåge ressourcer og energiforbrug og evaluering af iværksatte 
foranstaltninger og til at identificere uddannelse, ledelse og andre relevante politiske 
ændringer, der er en del af implementeringsplanen. 
  
Etablere ansvarlighed. Definer rollerne som tildelt i ESET og ESMT og i skolen som helhed, og 
gør det klart, hvad hver enkelt deltagers pligter er. 
  
Sikre løbende forbedringer. Medtag formative vurderinger med jævne mellemrum for at 
gennemgå og opdatere politikken for at afspejle skiftende behov og prioriteter.  
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TRIN 2: Vurder ydeevne: Lav en plan for overvågning af forbrug. 

For at forbedre energieffektiviteten og udvikle brugen af vedvarende energikilder (RES) skal 
Eco Smart-skoler have et klart overblik og en forståelse af energiforbruget. 
  
Vurdering af ydeevne er en nøgleproces til at evaluere bygningens energiforbrug. Det vil give 
en baseline for at se den almindelige energimængde og til at måle de fremtidige resultater af 
effektiviseringsindsatsen. 
Overvågningsforbrugsplanen vil omfatte 2 nøglepunkter: 

- Indsamling af data 
- Analyse og evaluering 

 

Indsamling af data 
  
Energiforbrugsreduktion er baseret på et godt kendskab til energiforbruget. Dette er den 
væsentlige del af energisynet. Dette energisyn vil afsløre energistrømme, omkostninger og 
identificere energioptimeringspotentialerne. Jo flere data, der indsamles, jo mere præcis vil 
revisionen være, og jo lettere vil det være at fastslå forbedringer og måle dem. Uden data vil 
Energy Teams være blinde for at se det faktiske forbrug, men også for at måle, om 
energieffektivitetsmålene er nået. Energisynet skal være kontinuerligt og dække alle typer 
energi, der bruges i skolen (el, gas, brændstof og andre kilder). Energiovervågningsstrategien 
bør give energiholdene mulighed for at måle, verificere og analysere energiforbruget og 
omkostningerne for at give dem mulighed for at forbedre energieffektiviteten og sætte 
konkrete mål fra år til år. 

Adgang til data, såsom fakturaer eller direkte adgang til målerne, kan være svært eller nogle 
gange umuligt på nogle skoler. Derfor bør Eco Smart Schools involvere alle ansatte og 
interessenter, i og uden for skolen, som skoleadministration og vedligeholdelsespersonale, 
lokale kommuner og myndigheder, vedligeholdelsesfirmaet, hvis vedligeholdelsen udføres af 
en ekstern ressource for at få adgang til disse vitale data. Muligheden for at installere dine 
egne målere bør overvejes, men det kan også kræve myndighedernes godkendelse. Trin 1: 
Forpligtelse bør tage hensyn til denne væsentlige adgang til data og/eller udstyr for at 
involvere alle interessenter. 

Der er forskellige niveauer af energivurdering, som vil give os mulighed for at indsamle data: 

-         Ved en observation af energiforbruget i skolen: 

o Gennemgå hele skolen med termometer, luxmeter, hygrometer... 
o Observation af klasseværelser og bygningssituation (brugs- og 

belægningsplaner, nedlukning i ubemandede perioder, bygningsmassens 
tilstand, kontrol af computerens standby- eller nedlukningsrutiner osv...) 

o Spørgeskemaer om beboernes følelser vedrørende energiforbrug til komfort, 
brug af elektrisk udstyr som computere osv... 

-         Ved at overvåge energiforbruget med måleraflæsning og/eller analyse af 
fakturadata: 

o Måleraflæsning (elektrisk, gas, vand...) 
o Energiregninger (el, gas, vand...) 
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Eksempel på energianalysestrategi 
 

 
Figur 1 - Revisionsprotokol flowchart  

Kilde: Energi- og komfortvurdering i uddannelsesbygning: Casestudie på et fransk universitetscampus. 
 

Nogle nøgledata er vigtige for at opbygge energisynsplanen: 
-         Samlet energiforbrug for alle energikilder fra de seneste år (ikke-repræsentative år på 

grund af en usædvanlig situation som 2020 og 2021 med pandemiens påvirkning bør 
ikke tages i betragtning) 

-         Byggeplaner 
-         Antal elever 
-         Opvarmet område af skolen 
-         Skolens driftsperioder (dage og daglige timer) 
-         Undersøgelse af energiforbruget (temperatur, lysstyrke...) og brugerens adfærd 

under gennemgangsundersøgelse 
  
Energifakturaer giver en masse information og et struktureret dokument. Periode, enheder, 
mængde energi, omkostninger. Målere er et nyttigt værktøj til sporing af energiforbrug. For 
at have brugbare data, der kan analyseres, skal der bygges en måleraflæsningsplan. Der er 
nogle fordele og ulemper ved brugen af målere, og vi vil se nærmere, hvad vi kan indstille for 
at få en præcis opsamlings- og analysefase. 
  
I leverancerne af eco smart case-puljen finder du nogle skolers energivurdering at 
sammenligne med. Se om din skoles energiforbrug er lavere, i gennemsnit eller over andre 
lignende bygninger. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

Analyse og evaluering 
 

Formålet her er at forstå tendenserne i energiforbruget. Nøjagtigheden af analysen vil 
afhænge af indsamlingen af data. Hvis der indsamles for få data, vil analysen mangle 
præcision og vil ikke give det reelle billede af energiforbruget. Tværtimod, hvis der indsamles 
for mange data, kan analysen være svær og forårsage fejl og måske udmattelse af teamene, 
fordi det kræver tid og kræfter at indsamle og analysere dataene. 
  
Energisynet giver os mulighed for at indstille basislinjen i henhold til referenceforbruget 
bestemt af fakturaer eller måleraflæsning. Med dette baseline sæt vil vi være i stand til at 
estimere og måle energibesparelserne. Så analysefasen er lige så vigtig som indsamlingsfasen 
for korrekt at identificere tendenserne for energiforbrug og for at kunne se 
forbedringsområderne. 
  
Hoveddomænerne for energiskolens forbrug og hvor energibesparelsespotentialer er: 

-         Rum opvarmning/køling 
-         Belysning 
-         Varmt brugsvand 
-         Ventilation 
-         Madlavning 
-         Kontorudstyr  

  
Det er nødvendigt for at evaluere driftsydeevnen af facilitetssystemer og udstyr for at 
bestemme forbedringspotentialet. 
Efter at have indsamlet alle data, vil ESET og ESMT analysere dem for at indsamle 
energibesparelsespotentialet og måle virkningen af brugerens adfærd. 
Der skal laves en fuld energikilde (købt eller produceret) opgørelse. 
De mest almindelige energikilder er: 

●     Elektricitet [kWh] 
●     Naturgas [m3 ] 
●     Brændstof [liter eller kg] 
●     Biomasse [kg] 
●     Solcelleanlæg [kWh] 

●     Solvarme [kWh] 
●     Geotermisk energi [kWh] 

●     Kul [kg] 

For at vurdere energiforbruget, have nøjagtige målinger og for at kunne sammenligne 
energiforbruget fra år til år eller mellem forskellige skoler, skal data justeres med 
omregningsfaktorer. Ækvivalenser gør det muligt at konvertere tal mellem de oftest stødte 
enheder. 
Kilowatt i timen [kWh] vil blive brugt til alle typer energikilder for at forene resultaterne og 
foretage sammenligninger. Eleverne skal for hver anvendt energitype omregne dens 
energienhed udtrykt i kWh. Dette er en nøglekompetence for gymnasieelever, og de vil forstå 
sammenhængen mellem Power og forbrug. 
En passende kompetence til at forstå udfordringerne ved energiforbrug og klimaforandringer. 
For at måle effekten af energiforbruget vil CO 2 -emissionen også blive beregnet ved at bruge 
energiomregningsværdier (link til oprettelse). 
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CO2-emissionsværdierne tager hensyn til forbrug, men også "grå" forurening (forurening 
forårsaget af energiproduktionen, dvs. primærenergi) og dens transport. Ifølge hvert lands 
elproduktionsanlæg kan CO2-værdien udfyldes. For eksempel udføres Frankrigs elproduktion 
hovedsageligt af atomkraftværker med en lav værdi af CO2-udledning. Andre lande med gas-
/brændstof-/kulproduktionsanlæg vil have en højere CO2-emissionsværdi. VEK, der bruges til 
at producere elektricitet, bidrager direkte til en drastisk reduktion af CO2-emissionsværdier. 
 

 
Tabel 1: Lavere varmeværdi og primær CO2-emissionskoefficient (Kilde Adem, RTE) 

 

Energikilde Enhed Lavere varmeværdi 
CO2 per unit 
[kgCO2/unit] 

CO2 per kWh 
[kgCO2/kWh] 

Electricitet 
(atomkraftværk) 

1 kWh 1 kWh 0.01 kgCO2 0.1 kgCO2/kWh 

Electricitet  
(gasfyret anlæg) 

1 kWh 1 kWh 0.43 kgCO2 0.43 kgCO2/kWh 

Electricitet 
(oliefyret anlæg) 

1 kWh 1 kWh 0.78 kgCO2 0.78 kgCO2/kWh 

Electricitet 
(kulfyret anlæg) 

1 kWh 1 kWh 0.97 kgCO2 0.97 kgCO2/kWh 

Naturgas 1 m3 10 kWh 2.3 kgCO2 0.23 kgCO2/kWh 

Biomasse 
1 kg 5 kWh 0.2 kgCO2 0.04 kgCO2/kWh 

1 m3 3250 kWh 26 kgCO2 0.04 kgCO2/kWh 

FOD (Fuel Oil Domestic) 
1 kg 11.9 kWh/kg 3.4 kgCO2 0.3 kgCO2/kWh 

1 Liter 10 kWh/l 2.8 kgCO2 0.27 kgCO2/kWh 

Kul 1 kg 8.9 kWh 7.3 kgCO2 0.82 kgCO2/kWh 

 

Ligeledes vil nogle data kræve korrektion. Til opvarmning vil en korrektionsfaktor kaldet 
graddag korrigere varmeforbruget efter vinterens hårdhed. Samme princip gælder for 
køling. Graddag er forskellen mellem udetemperaturen og en referencetemperatur, som gør 
det muligt at estimere termisk energiforbrug for at opretholde en komfortabel bygning i 
forhold til vinterens hårdhed eller sommervarmen. 
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Key Performance Indicators (KPI) 
  
Ved at bruge nøgledataene (overflade, antal studerende, arbejdsplan osv.) vil det være muligt 
at skabe værdier, der giver et visuelt billede af energiforbruget og mulighed for: 

-         Kontroller, om energiforbruget er for højt eller i gennemsnittet for denne type anlæg. 
-         Vurder om energibesparende tiltag er effektive. 
-         Overvåg nemt udviklingen i energiforbruget  
-         Prioriter dårligt ydende udstyr for øjeblikkelig forbedring. 
-         Forstå omkostningerne ved energiforbrug. 

  
  

Disse forhold vil blive bygget ved at bruge energiforbruget eller udgifterne og en nøgleværdi. 
 

Tabel 2: Key Performance Indikatorer 

 

KPI 
Forbrug pr. 
volumen 

Forbrug pr. 
opvarmet areal 

Forbrug pr. 
studerende 

Forbrug pr. dag 
Udgifter 
pr. kWh 

 kWh/m3 kWh/m2 kWh/student kWh/day €/kWh 

 

Disse forhold kan sammenlignes med andre Eco Smart-skoler eller med andre nationale 
skoleforhold. 
Med alle de indsamlede data vil Eco Smart Energy Team være i stand til at kvantificere 
energibesparelsesmulighederne og sætte mål at nå. 
 

Tabel 3 – Udvikling af forholdet mellem skoleenergiforbrug/reguleringsår (Frankrig)  
Kilde: Vejledning CPE établissements d'enseignement secondaire 

 

Bygge-/istandsættelsesår kWh/m² 

Uden byggeenergistandarder 120 

1976 energistandarder 111 

1982 energistandarder 102 

1988 energistandarder 86 

2000 energistandarder 72 
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Tabel 4 – Udvikling af forholdet mellem skoleelektricitet/reguleringsår (Frankrig)  
Kilde: Vejledning CPE établissements d'enseignement secondaire 

 

Bygge-/istandsættelsesår kWh/m² 

Uden byggeenergistandarder 36 

1976 energistandarder 38 

1982 energistandarder 33 

1988 energistandarder 35 

2000 energistandarder 32 

 

Et af Eco Smart School-målene vil være at reducere disse indikatorer til den mindst mulige 
værdi ved at implementere en energibesparelsesstrategi baseret på energisyn, installation og 
udstyrsoptimering (jf. optimeringsprocesdokumentet) og brugeradfærdsændring.  
  
Efter analyse kommer evalueringsfasen. På dette tidspunkt bør evaluatorer have et klart 
overblik over skoleforbruget. Det er væsentligt, for at få en pålidelig evaluering, at de 
indsamlede data tydeliggøres og justeres. Især med det varme- og køleenergiforbrug, der skal 
justeres med den gennemsnitlige udetemperatur (Graddag). 
  
En rapport, der indeholder de vigtigste data, vil blive skrevet for at give alle involverede 
personer et klart overblik over bygningens tilstand og dens energiforbrug. Det bør rettes til 
alle ansvarlige personer. 
Nøjagtige tabeller og diagrammer vil illustrere tendenserne. Energibesparelsespotentialer vil 
klart blive fastslået af de energiske og økonomiske gevinster, men også af deres 
omkostninger. 
Evalueringsrapportens struktur kunne være: 

-         Bygningspræsentation (Plan, byggeår, overflade, niveauer...) 
-         Detaljeret energisyn 
-         Beskrivelse af energibesparelsespotentialerne. 
-         Konkrete anbefalinger og procedurer for energibesparelser (jf. trin 3: Sæt mål) 
-         Omkostninger og finansieringsmuligheder 
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TRIN 3: Sæt mål 

Præstationsmål er vigtige for energiledelsesaktiviteter. I denne sammenhæng er det 
nødvendigt at sætte realistiske og målbare mål, internalisere de målrettede resultater, 
etablere de rigtige strategier og opnå økonomiske besparelser. Veldefinerede mål er 
afgørende for sporing og måling af processen. Kommunikation kan motivere personalet til at 
støtte energiledelse hele skolen. 
At sætte mål hjælper med at: 

• Spor og undersøg energihandlingsplanens succes 

• Støtte de personer, der er ansvarlige for implementeringen af energihandlingsplanen 
i forhold til at fastslå forbedring og mangel. 

• Angiv forpligtelse til at mindske negative miljøpåvirkninger 

• Definer en tidslinje for opgraderingsaktiviteter og identificer milepæle for at udvikle 
effektive præstationsmål, bestemme omfang, estimere potentiale for forbedringer og 
til sidst sætte mål. 

Bestem omfang 
Identificer skole- og tidslinjeparametre for mål. 
Niveauet af præstationsmålet relaterer sig til, hvordan skolen bruger energi. Fælles 
skoleniveauer til at sætte mål inkluderer: 
- At sætte mål på forhånd viser, hvordan skolen ønsker at forbedre sig. Skoledækkende mål 
er vigtige for energihandlingsplanens succes. 
- Facilitetsniveaumål er vigtige i forhold til benchmarking af resultater eller energisyn for at 
hjælpe skolen med at nå sine mål. 
- At definere en korrekt og realistisk måltidslinje for mål sikrer, at de er målrettede og 
fremmer forandring.  
- Langsigtede mål er normalt skolespecifikke og kan defineres ved: 

• Skolens strategiske planer 
• Sæt horisonter og retningslinjer for planer 

Estimer potentiale for forbedring 
Undersøg baselines, benchmark for at beslutte om potentialet og rækkefølgen af 
opgraderinger og udføre tekniske vurderinger og audits. For at sætte mål er det vigtigt at have 
en god forudsigelse af, hvilket præstationsniveau der er opnåeligt. Metoderne er baseret på 
mange faktorer, som vi skal tage stilling til, såsom tid, tilgængelige kilder og brugte 
energityper og energiprogrammets skole. 
  
Gennemgang af præstationsdata og benchmarking 
Indstilling af basislinjer angiver forskelle i energiforbrug mellem lignende strukturerede 
bygninger for at vise potentielle forbedringer. Data for en længere periode som f.eks. 1 års 
data vil være mere nyttige til at forstå forbedring af energiforbruget med hensyn til sporing 
over tid. 
Benchmarking giver en standard for overvågning og evaluering af forbedringsmuligheder, når 
tilstrækkelige data er tilgængelige til at fremhæve tendenser i energiforbrug. 
Omfanget af præstationsmål kan omfatte flere niveauer af skolen såvel som forskellige 
tidsperioder for gennemførelse af specifikke mål. 
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Gennemgang af tekniske vurderinger og audits og sammenlign med andre skoler: Reducer 
energiforbruget identificeret under tekniske vurderinger og audits. 
Undersøg også præstationsmål for andre skoler kan hjælpe med at forbedre og fortælle dig 
om potentialet for din egen skole. 
 

Opstil mål 
Opret og udtryk klare, kvantificerbare mål med måldatoer for hele skolen, faciliteterne og 
andre enheder. Så snart forbedringspotentialet er blevet forudset, kan der opstilles mål på 
passende skoleniveauer. Energipræstationsmål bør anerkendes af den øverste ledelse 
(skolebestyrelse, rektor) for hele skolen. Identifikation af udviklingspotentiale bør være et 
udgangspunkt for muligheden for at handle. 
Almindelige måder at etablere mål på inkluderer: 
Defineret reduktion: Mål bør vise energiforbruget som en specifik mængde eller procentuel 
reduktion, såsom 5 tons fyringsolie eller 15 procent reduktion af elforbruget. 
Effektivitetsforbedring: Et af målene bør være at reducere energiintensiteten, såsom 5 kWh 
pr. AC-enhed. 
Miljøforbedring: Energibesparelse er vigtig i forhold til at forebygge eller reducere forurening. 
Handlinger 
Når du sætter mål, skal du sørge for at bruge en bred vifte af viden til at hjælpe med at sætte 
lovende, men alligevel opnåelige mål. Få skolebestyrelsen til at gennemgå dine mål for at få 
deres feedback og støtte. 
 

 
Figur 2 – Handlingsplan for at nå mål 

 

Inden handlingsplanen dannes, kan det være en nyttig øvelse at definere det mål, der skal 
nås, og at vurdere, hvilke forhindringer der skal overvindes. Disse forhindringer og 
påvirkninger kan opfattes som henholdsvis negative og positive kræfter. Kraftfeltanalyse er 
et grundlæggende værktøj, der kan bruges til at få yderligere indsigt i de 
forandringsfremskridt, der skal følges. Trinene involveret i kraftfeltanalyse er: 
 
Angiv skolens mål og angiv den kurs, der indebærer at bevæge sig mod dette mål: for 
eksempel kan målet være "forbedre energieffektiviteten i samlefabrikken" eller "reducere 
energiforbruget i anlægget til det nuværende belægningsniveau". 
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Identificer barrierer, der har tendens til at forhindre opnåelsen af målet: disse kan være 
interne i forhold til skolen (f.eks. mangel på ekspertise relateret til energiledelse) eller ekstern 
(f.eks. energitakststrukturer eller statslig regulering). 
Identificer positive påvirkninger eller kræfter, der har tendens til at arbejde hen imod 
opnåelse af målet; disse kan også være interne eller eksterne. 
Estimer den relative styrke af de negative og positive kræfter (for overskuelighedens skyld 
ønsker vi måske at identificere dem som lav, medium og høj styrke). 
Prioriter de kræfter, der kan styrkes eller svækkes gennem din handlingsplan med størst 
effekt på at nå målet. Det er for det meste mere effektivt at forsøge at minimere negative 
kræfter end at forsøge at styrke kræfter, der allerede er positive. Et standard 
kraftfelt analysediagram er vist i figur 3. 
 

Figur 3 – Kraftanalyse 
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TRIN 4: Opret handlingsplan 

 

Når teamet har sat mål, bør der udvikles handlingsplaner for at give en køreplan for at nå 
disse mål. Brug rapporteringsformularen til de mål, du har skitseret, og skriv en detaljeret 
handlingsplan for at sikre, at teamprojekter og -aktiviteter udføres. Det bør implementeres i 
en systematisk proces. Hvert mål kan have mere end én handlingsplan, såsom at reducere 
energiforbruget i skolen eller træne skolefællesskabet. 

1. Udfør brainstorming aktiviteter, som vil støtte dig i at nå målene  

2. Udfyld en handlingsplan for hvert mål ved at bruge planlægnings- og 
rapporteringsskemaet som din ramme. Din handlingsplan vil definere de mål og 
aktiviteter, der vil støtte dig i at nå hvert mål. Planen bør skitsere hver aktivitet og 
opgave, du vil bruge til at nå målet, den estimerede tid og omkostninger, og give en 
definition af antallet af personer og materialer, der er nødvendige, samtidig med at 
den forklarer de nødvendige trin for at udføre hver aktivitet. Handlingsplaner 
omfatter også fundraising, forfremmelse og evaluering. 

3. Eleverne skal melde sig frivilligt til opgaverne.  

4. Lav en masterplan, der omfatter alle handlingsplaner. Masterplanen skal fremhæve, 
hvornår hver af opgaverne skal begynde og slutte, og hvem der er ansvarlig for 
opgaven. 

5. Udfør brainstorming aktiviteter, som vil støtte dig i at nå målene  

  

Aktiviteter til at fremme og moderere planen 

1. Vis planen på kommission/fælles lærermøde 
For at sikre deltagelse fra skolelærere, administratorer og andet personale, fremvis 
handlingsplanen og beskriv fordelene ved mål. Processen vil hjælpe dem til at forstå målene 
og mulighederne for implementeringen af planen. 

2. Planlæg en forsamling om energi  
Energiteamet bør støttes af alle berørte dele af energihandlingsplanen - især studerende. For 
at sikre dette skal teamet formidle sine mål og planer til elevkredsen og elevklubberne. En 
energisamling er en effektiv måde at opnå dette på. Mens holdet opretter forsamlingens 
dagsorden, skal følgende punkter medtages: 

• Introduktion af holdet til skolen  
• Forklar, hvordan bevarelse af energi, vand, gas er vigtig  
• Fremvis vurderingerne vedrørende bygningen  
• Motiver alle til at forpligte sig mod handlingsplanens mål  

Aktivitetsforslag til forsamlingen:  
• Brug en energiquiz til at bryde isen og øge bevidstheden  
• Vis de aktuelle data for el, gas, vandforbrug  
• Vis, hvor meget der bruges til relateret felt, og hvordan man ellers kunne have gjort 

det med det beløb.  
• Sammenlign brugen af skole og hjem ved hjælp af grafer  
3. Uddannelse af elever, lærere og personale  
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Holdet kan bruge forskellige kreative og forskelligartede måder til at træne eleverne i, 
hvordan energi forbruges i anlægget og måder at øve effektivitet på. Uddannelsen kan 
omfatte oplysningskampagner til andre klasser eller dannelse af en elevklub om 
energieffektivitet. Alle elevrelaterede aktiviteter skal dokumenteres som output.   

Overvåg og evaluer skolens energiforbrug   

Overvågning og evaluering af bygningens beboeres energiattitude er en hovedopgave for 
energiteamet. At udfylde M&E-formularerne er afgørende for en effektiv implementering af 
handlingsplanen. Holdet vil analysere den tidligere og nuværende dato for at overvåge 
fremskridtene. 

Handlingsplanen for overvågning består af flere trin:  

• Definer overvågningsruter: Holdet kan bruge skolens brandudgangsplan som en plan.  
• Opret overvågningsdagsorden: Udfør overvågningsaktiviteten, når klasseværelset for 

det meste er tomt som før eller efter timen, frokostpauser osv.  
• Holdidentifikationen: For at identificere holdet anbefales det at bruge badges, veste 

osv.  
• Vis resultater: Holdet bør etablere metoder til at belønne gode energivaner og 

motivere dem, der stadig skal forbedres. Det anbefales at have et særligt hjørne til at 
vise billeder, annoncering og taknemmelighed samt forslag.   

• Klasseværelsesdeltagelse: Lav en tjekliste for at minde om positiv 
energisamtaleadfærd i hvert klasseværelse.  

• Lav en plan for energiafbrydelser og fordybninger  
  
Der kan opnås betydelige energibesparelser, når skolen ikke anvender det rigtige 
udstyr. Denne handling vil kræve planlægning og samarbejde med depoterne og 
administrationen. Følgende trin kan indgå i handlingsplanen. 

Tilladelse: Få en godkendelse fra rektor, vedligeholdelsesleder og andre relaterede 
nøglepersoner til nedlukning til skolepauser.  

Dokumentation: Udform en tjekliste under en eventuel nedlukning med dit 
forældremyndighedspersonale.  

Meddelelse: nedlukningen kan påvirke forskellige afdelinger og tjenester. Meddel i den 
forbindelse på forhånd nøglepersoner og afdelingsledere om eventuel nedlukning. 

Delegation: Holdet skal bistå nedlukningsproceduren under opsyn af 
bygningsstøttepersonalet.  

• Inddrag energitræning i pensum  
Lærere kan hjælpe energiledelsesprogrammet med at inkludere energi i deres 
nuværende læseplan. Teamets energivejleder kan præsentere et 
energiledelsesprogram på et fakultetsmøde, fælles lærermøde eller 
kommissionsmøde tidligt i skoleåret. På møderne kan nedenstående punkter 
fremhæves: 

• Et nyt skoleenergihold er blevet team up  
• Energiteammedlemmer kan lave præsentationer i deres klasse.  
• Energi kan undervises ved at bruge en tværfaglig tilgang (især ved hjælp af STEAM)  
• Forudgående planlægning  
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En tildelingsmekanisme kan designes og implementeres for at anerkende elevernes 
præstationer i energiundervisningen. Mekanismen kan ledes af studerende, og det vil kræve, 
at der udpeges et par studerende til at kontrollere ansøgningerne. Indsamling af ansøgninger 
til belønningen anbefales stærkt. 

   

TRIN 5: Implementer energihandlingsplanen 

For en gennemført implementering af handlingsplanen; det er afgørende at tilskynde til fuldt 
samarbejde mellem nøglepersoner på forskellige niveauer i skolen (skolepersonale, elever, 
forældre, skoleadministration) og også at øge bevidstheden om de personer, der skal 
gennemføre de projekter, der er defineret i handlingsplanen. 
Handlingsplanen skal bestå af et sæt mål/aktiviteter for energieffektivisering. Vurdering af 
potentielle energibesparelser hjælper med at bestemme en passende portefølje af mål, der 
er klare og målbare. Skolen skal opstille både kortsigtede og langsigtede mål for at forbedre 
energieffektiviteten. 
Overvej følgende trin under implementeringen af handlingsplanen: 

Lav en kommunikationsplan  
 
For at kommunikere med succes skal du udpege målgrupper, definere den 
information, de har brug for, og integrere dine budskaber passende for hver enkelt.  
  

Skab opmærksomhed  
  
Skolepersonale, lærere, administration, elever og andre nøgleinteressenter vil være 
opmærksomme på energipræstationsmål og energiledelse samt deres ansvar for at 
implementere programmet ved hjælp af indflydelsesrige 
handlingsplaner. Kommunikationsstrategier og materialer til at øge bevidstheden om 
energiforbrug, mål og effekter bør skræddersyes til målgruppens behov. 
  
For at øge bevidstheden kan du overveje at gøre følgende:  

a) Generel bevidsthed om energispild 

At øge den overordnede bevidsthed understøtter også energiinitiativerne i skolen, da 
de fleste mennesker er uvidende om, hvordan hverdagsvaner i hjemmet og på 
arbejdet påvirker energiforbruget og miljøet. 
  
Generel bevidsthed om energiforbrug kan øges gennem: 
  

●     Orienteringsprogrammer for skolens personale - Give grundlæggende 
information om skolen og individuelt energiforbrug  

●     Plakatkampagner, - Design fangende og informative plakater til 
omklædningsrum, opslagstavler, personalerum mv., der diskuterer 
energiforbrug. Brug af genbrugsmaterialer og spild af minimumsmaterialer er 
også vigtigt. 

●     Maleri-/karikatur-/plakatkonkurrencer – Arranger en lille, men effektiv 
konkurrence for at øge motivationen og bevidstheden 
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●     Organisering af en "Low Energy Day" for hele skolens deltagelse og 
bevidstgørelse. Informer skolen om planer via samtaleanlæg, skolesamlinger 
og plakater i klasseværelserne og på skolens opslagstavle. 

●     Organisering af besøg: lokale vindmølleparker, genbrugscentre, 
bioenergiknudepunkter osv. 

●     Informer forældrene om målene for skolens energihandlingsplan og opmuntrer 
til energibesparelser i hjemmet via skolens nyhedsbrev eller møde. 
  

b) Forbedring af skolens energibevidsthed  
  
I udviklingen af skolens energibevidsthedshandlinger skal du bruge følgende 
information: 
  

●      Energidatastatistik -Brug generelle skoleenergifakta og -tal, såsom samlede 
energiomkostninger, omkostninger til drift af udstyr, miljøoplysninger relateret til 
energiforbrug og så videre.  

●      Energiforbrug af udstyr - Give oplysninger om energiydelsen af udstyr eller processer, 
som skolens personale og elever regelmæssigt bruger som en del af deres job og 
aktiviteter.  
  

c)     Støtte fra skoleadministrationen 
  

At øge bevidstheden om skoleadministration kan være med til at opbygge opbakning 
til energiledelsesinitiativer og det giver også bevidsthed om hvordan energiledelse 
påvirker skolens budget.  
  

Opbyg kapacitet  

For at opbygge overordnet skolekapacitet: 

Organiser træning og del god praksis om vellykket anvendte energihandlingsplaner i skoler 
eller andre organisationer, faciliteter osv. Dette vil også tilskynde skolens personale og elever 
til at bidrage med ideer og følge procedurer for at få succes med handlingsplanen. Få 
feedback og evalueringer fra personale, elever og forældre 

Træningsprogrammer kan omfatte:  

●      Operationel træning - Giver instruktion om nye driftsmetoder eller procedurer 
designet til at reducere energiforbruget. Sådan træning kan typisk være målrettet 
mod specifikke målgrupper, såsom energiteam (studerende) og energiledelsesteam 
(lærere)   
  

●      Administrativ træning - Omfatter rapportering, overvågning, dataindsamling og 
anden administrativ indsats, der understøtter energistyring. 
  

●      Generelle konferencer - Målrettet mod alle mennesker i et skolemiljø (personale, 
elever, forældre osv.) 
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Motivere  
  
Sådan øger du incitament og motivation i skolens atmosfære:  
  

●     Intern konkurrence: Brug sporingsskemaer, scorekort osv. til at sammenligne 
præstationer fra andre skoler og fremme en følelse af konkurrence.  

  
●     Anerkendelse og belønning: Fremhæv og beløn præstationer af 

enkeltpersoner, afdelinger og klasser.  

Spor og overvåg  

Sporingssystem sikrer at evaluere nødvendige trin, korrigerende handlinger og identificere 
succeser. Regelmæssig gennemgang - ugentlig/månedlig - af aktiviteterne skitseret i 
handlingsplanen er afgørende for at nå målene for energipræstation. 

Udfør regelmæssige opdateringer - Et system er kun effektivt, hvis de oplysninger, det 
indeholder, er aktuelle og omfattende. Data skal indsamles og leveres i handlingsplanen med 
jævne mellemrum i henhold til programmet. Ugentlige og månedlige opdateringer er 
nødvendige for sporingssystemer. 

Gennemfør periodiske gennemgange - Periodiske gennemgange af dine fremskridt med at 
nå foreløbige mål og milepæle bør udføres med ledelsesteamet, energiteamet og udvalgte 
grupper af personale. Hyppigheden af disse anmeldelser vil variere afhængigt af 
publikum. Sådanne undersøgelser bør fokusere på fremskridt og problemer 

Identificer nødvendige korrigerende handlinger -Et sporingssystem er en god måde at 
afgøre, om et program fungerer godt. Det vil hjælpe med at identificere, hvornår en specifik 
aktivitet ikke opfylder dens forventede ydeevne og behov for gennemgang. 
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TRIN 6: Evaluer fremskridt 

 

Gennem hele projektets forløb skal fremskridtene følges og evalueres med jævne mellemrum 
for at forstå, hvorvidt målene i handlingsplanen bliver opfyldt. 

Evaluering af fremskridt er todelt og inkluderer  

●     formel gennemgang af energiforbrugsdata 
●     gennemgang af aktiviteterne udført som en del af handlingsplanen sammenlignet med 

dine præstationsmål. 
  

Hvis det er muligt, bør eleverne have ansvaret for at udføre overvågningsaktiviteter, hvor det 
er muligt 

Evalueringsresultaterne og informationen indsamlet under den formelle gennemgang kan 
bruges på en iterativ måde til at skabe nye handlingsplaner og overveje, om 
præstationsmålene er ambitiøse eller bør fornyes. 

De handler også for at identificere bedste praksis, der kan deles på tværs af institutionen. 

Evalueringen bruger resultaterne fra det etablerede sporingssystem, målene og KPI'erne 

De vigtigste involverede trin omfatter: 

Mål resultater - Sammenlign nuværende præstation med fastsatte mål. 

Gennemgå handlingsplan - Forstå, hvad der fungerede godt, og hvad der ikke gjorde, for at 
identificere bedste praksis. 

(Valgfrit) Opret statusrapport - Kondenser resultaterne til en rapport, der er egnet til 
kommunikation 

Den regelmæssige evaluering af energiydelsen og effektiviteten af energistyringsinitiativer 
giver energiledere mulighed for at: 

●     Mål effektiviteten af implementerede projekter og programmer 
●     At træffe informerede beslutninger om fremtidige energiprojekter 
●     Anerkend præstationer og beløn deltagere 
●     Dokumenter yderligere besparelsesmuligheder samt ikke-kvantificerbare fordele, som kan 

udnyttes i fremtidige indsatser.  
Overvej at overføre sådanne muligheder og ideer til en offentlig liste for adfærdsmæssig 
inspiration. 

Mål resultater 
Resultater fra sporingssystemet sammenlignes med målene for at afgøre, om målene er nået. 

Blandt de vigtigste trin i måling af resultater er: 

Sporing af dataindsamling 

●     Gennemgå energiforbrug og omkostningsdata (kapital- og driftsudgifter). 
●     Analyser sporings- og overvågningsrapporter. 
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●     Mål og analyser dine energieffektivitetsforbedringer. 
Benchmarking 

●     Sammenligning af energiydelse med basislinjer  
●     Sammenlign præstationer med fastsatte mål for: 

○     miljøpræstation 
○     økonomiske besparelser 

●     Analyser din energiydelse i forhold til dine jævnaldrende og konkurrenter for at afgøre, 
hvor du står. 

De måleenheder, der effektivt og hensigtsmæssigt udtrykker skolens energiydelse, er udviklet 
i KPI-sektionen, og sporingsforhold kan være i form af: 

Energieffektivitetsforhold= Faktisk KPI / Forventet KPI (mål) 

 Gennemgå handlingsplan 

Derefter skal du undersøge de faktorer, der påvirker resultaterne, og opdage yderligere 
fordele ved bedre energiydelse. 

Du bør evaluere effektiviteten af din handlingsplan under denne gennemgang. Bedste praksis 
bør dokumenteres og deles i hele institutionen, når aktiviteter og projekter er 
succesfulde. Når målene ikke nås, skal du analysere årsagen og beslutte, hvad der kan gøres 
for at rette eller forhindre problemet. 

Gennemgang af handlingsplanen omfatter følgende trin: 

●     Diskuter planen med energiteamet, implementeringspersonalet og andre afdelinger. 
●     Bevidsthed - Overvåg, om medarbejdernes og organisationens bevidsthed om 

energispørgsmål har ændret sig. 
●     Find kritiske faktorer - Identificer de faktorer, der har bidraget til opnåelsen eller misset 

målene. 
●      Estimer sidefordele - Identificer og kvantificer sidefordele, der opstår som følge af 

energiledelsesaktiviteter, såsom forbedret medarbejderkomfort, produktivitet, 
indvirkning på salget, reducerede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger eller 
forbedrede public relations. 

En handlingsplangennemgang involverer ressourcer, men har også mange fordele: 

●     Opdager nye muligheder for handling (teknologier, praksisser, programmer). 
●     En måde at undgå gentagne fejl på er at identificere ineffektive aktiviteter og forhindre 

dem i at ske igen. 
●     Evaluerer effektiviteten af sporingssystemet og andre administrative værktøjer for at sikre 

bedre styring og evaluering. 
●     Giver personalet mulighed for at deltage i og forstå processen med energiledelse. 
●     Identificerer specifikke succeshistorier og økonomiske resultater for interessenter i og 

uden for organisationen. 
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Opret en statusrapport (valgfrit) 

Kondenser resultaterne til et dokument, der er egnet til kommunikation 
Etabler et standardrapporteringsformat for bedre at kommunikere fremskridt med 
interessenter. Dette bør omfatte de mest relevante præstationsmålinger, dvs. 
nøglepræstationsindikatorer ledsaget af tendenser. Hvis det er muligt, skal der bruges 
grafer. Hvis der er foretaget ændringer baseret på resultaterne, skal du inkludere et afsnit 
med den reviderede handlingsplan. 
Denne rapport kan bruges i TRIN 7: Genkend resultater 
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TRIN 7: Anerkendelse af præstationer. Kommunikationsplan.  

 

Anerkendelse af præstationer 

Anerkendelse af elever, lærere og medarbejderes indsats og resultater i denne 
energihandlingsplan er afgørende for at skabe et godt arbejdsmiljø og engagement.  

Små forbedringer kan gøre en stor forskel; enhver lille præstation bør anerkendes. 

Anerkendelse af præstationer vil blive givet i to nøgletrin:  

- Intern anerkendelse, Peer to peer, enkeltpersoner, teams, faciliteter.   
- Ekstern anerkendelse, fra kommune, regional uddannelsesafdeling, sociale medier, andre 
organisationer. 
  
Intern anerkendelse 

Ved at anerkende en persons eller et teams indsats eller præstation er det afgørende for vores 
succes, derfor for vores samfundssucces. 

At give anerkendelse vil øge deltagernes motivation og engagement i energihandlingsplanen 
implementeret på vores skoler. 

Genkendelsesniveauer: 

●     Peer to Peer, alle deltagere skal føle, at de ejer ansvaret for at dele påskønnelse med 

andre jævnaldrende eller overordnede. 
●     Individuel, anerkender indsats og præstationer af specifikke mennesker. 
●     Teams, anerkender indsats og resultater af et bestemt klasseværelse, afdeling, gruppe 

inden for skolen. 
●     Faciliteter, anerkender hele institutionens ydeevne. 

  

Anerkendelseskriterier:  

For at knytte påskønnelse til strategi og mål i energihandlingsplanen ved alle (lærere, 
studerende, ansatte osv.) præcis, hvordan de bidrager til planen. 

Kriterierne for anerkendelse vil f.eks. være: 

●     Bedste god praksis (især med hensyn til vandforbrug og affaldshåndtering) 
●     Bedste energibesparende ideer 

●     Opnåede den største energiforbrugsreduktion 
●     Største formidlingsaktiviteter for Energihandlingsplanen 

  

  

  

Genkendelsestype:  

Medarbejdere, studerende og andre deltagere vil værdsætte de former for anerkendelse, der 
mindes deres indsats og præstationer, eller forklare et publikum, hvad de bliver anerkendt 
for. Der er mange former for anerkendelse, der kan implementeres på vores skoler. 



 

25 

Elevernes præstationer kunne anerkendes med ECO-EUROS. Hver gang de udfører en 
vellykket handling, vil de blive belønnet med ECO-EUROS, og når de har fået et bestemt beløb, 
kan de bytte dem til en genstand i skolens kantine eller hos enhver anden lokal virksomhed. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seniorlederteamet vil også give anerkendelse til klasseværelser, hold eller andet 
skolepersonale, der er involveret i planen gennem oprettelse af certifikater og offentlig 
påskønnelse.   

Skolefestivaler er en mulighed for offentlig anerkendelse foran andre 
skolesamfundsmedlemmer eller andre interessenter. 

Ekstern anerkendelse 

At modtage anerkendelse fra andre enheder bekræfter vigtigheden af vores 
energihandlingsplan, giver synlighed til skolens indsats og resultater, og det kan også forbedre 
vores skoles image.  

Der er mange organisationer og virksomheder, der belønner miljørigtig god praksis eller 
miljøprogrammer, en af de mest relevante er Foundation for Environmental Education (FEE), 
det er det største internationale akkreditering og uddannelse for bæredygtig udvikling (ESD) 
program i verden. De giver Eco-schools green flag award, som er en international pris for 
ekspertise inden for miljøindsats og læring. Der er tre prisniveauer:    

- Bronze 
- Sølv  
- Grønt Flag 

At opnå denne pris vil tilføje værdi til vores skole, det vil motivere flere mennesker til at 
deltage i energihandlingsplanen, det vil øge vores skoles omdømme og troværdighed.   

Kommunikationsplan 

God kommunikation er afgørende for en effektiv energihandlingsplanstyring. Formålet med 
denne kommunikationsplan er at nå de involverede mennesker og give dem den rigtige 
besked om at handle. 

Nøglepunkterne i vores kommunikationsplan er: 

●     Interne værksteder, skoledeltagere skal kontaktes løbende. Det er vigtigt, at alle kender 
målene for energihandlingsplanen (f.eks. reduceres vandforbruget med 10 %...) 

         20 

                  ECO- € 
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●     Det er helt afgørende at engagere alle vores bygningsbrugere, og samtidig bør vi gøre det 
klart, at der er en forpligtelse fra seniorledelsen til at følge handlingsplanen. 

●     Skoledeltagere skal have klart, hvad deres bidrag til planen er.  
●     Lav en opslagstavle, hvor de indsamlede data kan vises på en elevvenlig måde for en bedre 

forståelse.  
●     Vis energihandlingsplanen sammen med de udførte opgaver.  
●     Forsøger at blive involveret i forskellige kampagner såsom: 

 - Verdens miljøuddannelsesdag i januar 
 - Klimauge i marts 
 - Verdens miljødag i juni 
  

Den vigtigste del af kommunikationen er at sikre, at du rapporterer tilbage til dine 
skolebrugere om dine og deres fremskridt. Det er motiverende at vide, at handlinger gør en 
forskel. 
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