AÐGERÐAÁÆTLUN Í LOFTSLAGSMÁLUM
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Umhverfisráð,
nemendafélag

2020
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Umsjónarmaður
vefsíðu

2020

2022

2020

2022

Fræðum starfsfólk á starfsmannafundum 1x á ári og
sendum upplýsingar í tölvupósti þegar við á
Umhverfisráð
Pössum að skrúfa ofna niður í 2 þegar við yfirgefum
stofur fyrir helgar og að loka gluggum
Fylgjum eftir athugun á mikilli rafmagnsnotkun

Drögum úr
Fylgjumst með orkunotkun vegna loftræstingar
rafmagnsnotkun um 10%

Umhverfisráð og
umsjónarmaður
fasteigna

Minnum starfsfólk á að slökkva á ljósum og tækjum þegar
þau eru ekki í notkun
Fáum námskeið í flokkun fyrir starfsfólk,
Setjum vel merktar tunnur á alla helstu staði og
fjarlægjum almennar tunnur úr kennslustofum,

Umhverfisráð

Minnkum sorp til urðunar
niður í 50% af
Fáum yfirlit yfir úrgang frá Flokku á 3 mánaða fresti
heildarúrgangi
Úrgangur

Aukum endurvinnslu og
drögum úr losun GHL
vegna úrgangs

Bjóðum starfsfólki húsgögn og tæki sem á að endurnýja
eða gefum áfram
Umhverfisráð
Fræðum starfsfólk um óþarfa umbúðir
Kennarar fá þjálfun í að nota netlausnir til vinnu til þess
að koma í veg fyrir óþarfa útprentanir
Minnkum pappírsnotkun
niður í 60%

Upplýsingaefni frá skólanum er gefið út á rafrænan hátt

Umhverfisráð

Endurnýtum pappír og bækur með því að setja upp
endurnýtingarborð í ljósritunaraðstöðu
Athugum samninga við bílaleigur og veljum
umhverfisvænasta mátann
Fundir starfsfólks verði í gegnum fjarfundarbúnað

Samgöngur

Drögum úr losun GHL
vegna samgangna og
aukum
fjarfundamenningu

Fundir utan skólans verði teknir í gegnum
fjarfundarbúnað ef kostur er
Drögum úr losun um 10%

Fundir erlendis verða sóttir í gegnum fjarfundarbúnað ef
kostur er

Umhverfisráð,
stjórnendur

Tökum þátt í hjólað í vinnuna og lífshlaupinu
Bætum aðstöðu fyrir gangandi og hjólreiðafólk
Hvetjum starfsfólk til þess að ganga eða hjóla til vinnu
með samgöngusamningi
Kynnum stöðu mála í grænum skrefum

Fræðsla

Fræðum starfsfólk og
nemendur um
umhverfismál

Höfum inntak um
umhverfismál á
Fræðum um flokkun á starfsmannafundum
starfsmannafundum amk
einu sinni á ári
Fræðum um orkunotkun á starfsmannafundum
Bjóðum nemendum uppá Fáum fyrirlesara í heimsókn eða rafrænt með sérstakri
fræðslu um umhverfismál áherslu á flokkun

Hvetjum til aukinnar
umhverfisvitundar í
samfélaginu

Innkaup

Græn Skref

Kolefnisjöfnun

Aðrir þættir

Umhverfisráð

Gerum umhverfismál FNV Setjum upplýsingar á vefsíðu og fáum umfjöllun
sýnileg
fréttamiðla þegar við á

Ræsti og hreinsiefni verði 80% umhverfisvottað
Drögum úr kaupum á
Stundum
óþarfa hlutum og aukum
umhverfisvæn innkaup val á umhverfisvottuðum
Innkaupafólk fylgi reglum skólans um umhverfisvæn
vörum
innkaup og þekki umhverfismerki

Umhverfisráð

Fylgjum grænu
skrefunum

Horfum til aðgerða grænu
Höfum eftirlit með umhverfismálum og förum yfir hvort
skrefanna í öllum
aðgerðir grænu skrefana séu enn til staðar einu sinni á ári
umhverfismálum

Umhverfisráð

2020

2022

Kolefnisjöfnum losun
eftir bestu getu

Kolefnisjöfnum vegna
flugsamgangna á vegum
skólans

Sinnum kolefnisjöfnun með gróðursetningu trjáa vegna
flugferða

Umhverfisráð,
stjórnendur

2020

2022

Uppfærum drög að nýrri stefnu samkvæmt niðurstöðum
græns bókhalds

Umhverfisráð

2020

2022

Uppfærum loftslags- og Yfirfarin og uppfærð
umhverfisstefnu
stefna birt árlega

Staða

Kostnaður

Áhrif á losun

Athugasemdir

