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Referat fra mødet i Energi- og Miljøudvalget, tirsd ag den 25.10.2011 
 
Tilstede: Anders Molt Ipsen, Per Gildberg, Heike Sørensen, Jörg Braun, Thomas Sörensen, 

Niels Ole Krogh, Dirk Clausen, Jens Wriedt, Frank Rosada 
 
Afbud: Kirsten la Cour 
 
Start kl.: 17:00 
 
Følgende emner blev drøftet: 
 

Dirk Clausen fremviser en Powerpoint præsentation m ed følgende emne: 
 

Udarbejdelse af et koncept 
o Brainstorming af studien „Sådan sparer skoler energi“ 

� Hvad mener den enkelte om denne studie 
� Hvor står vi nu? Status TA 

Status pædagoger / lærer /undervisning 
� Mål – hvad vil vi opnå? 

 
Udvalgets medlemmer tager stilling til studien 

 
o Man er bange for at kun kunne blive til en hurtigt hendøende begejstring 
o Hvem bliver tovholder – får institutionerne central hjælp 
o Motivation i at spare energi 

� Institutionerne får en andel af besparelsen? 
o Institutionernes eget ansvar, hvordan og hvor meget de vil spare og hvad de vil lave 

med pengene 
o Medlemmerne diskuterer, om ikke det demotiverer, hvis det bliver besluttet „politisk“ 

 
 
 
 
 

Til medlemmerne af 
Energi- og miljøudvalget: 
 
Anders Molt Ipsen 
Per Gildberg 
Heike Sørensen 
Jörg Braun 
Thomas Sörensen 
Niels Ole Krogh 
Dirk Clausen 
Jens Wriedt 
Frank Rosada 
 
 

Flensborg, den 19.12.2011 
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Side 2 af 2 

 
Der blev efter en kort analyse af studien også drøftet, hvilke problemer der eksistere og hvilke 
der kan opstå. 

 
Samarbejde mellem pedeller og elever 

o Ingen elev har set fyringsanlægget 
o De fleste elever ved ikke hvor vand, varme og el kommer fra 

       
      Hvad vil vi i institutionerne? 
      Hvad er / skal være standard energiforbrug? 
      Der skal fremlægges en plan til tovholderne 
      Der skal findes realistiske krav i at spare energi  
      Der skal etableres et kontrolsystem hvor eleverne / skolerne fremviser deres resultater 
 
      Der blev drøftet om hvilke forudsætninger der skal etableres  

o F.eks. hvilken temperatur der skal være in klasselokalerne, gange osv. 
 

Der burde også installeres tavler som fremviser vand-, varme- og elforbruget. Det burde blive      
en slags sport at finde besparelsespotentialer. 

 
Der var enighed om, at det er nødvendigt at investere penge for at spare penge. Disse kunne 
måske bruges for at betale en slags „løn“ til de medvirkende.  
Der var enighed omkring, at kravene skal være realistiske. Vi skal bruge de ressourcer som vi 
har og finde potentialer i at spare energi.  

 
Pedellerne burde have ansvaret: 

o Pædagogiske kompetence 
o Sær status opgradering – bruge deres viden 
o Kan begrunde ekstraressourcer 

 
Et forslag var også, at der skulle etableres „energi-detektive“ som skal have ansvaret for at der 
bliver sparet energi – f.eks. slukke for radiatorerne når vinduerne åbnes i pauserne. 

 
Godkendelse af sidste mødereferat. 

 
Mødet slutter kl.: 19:00 
 
Næste møde: onsdag den 25.01.2012, kl. 16:00 – stor t mødelokale, Stuhrsallee 22. 
 
 
Venlig Hilsen  
 
Frank Rosada 
 
  
 


