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Krika Bygdeskolas
Miljöplan
Skolan ska vara ett gott föredöme i miljöhänseende.
Skolan ska sträva efter att bli så miljöanpassad som möjligt.
Skolan ska sträva efter att göra alla elever till miljömedvetna individer.
Vi vill ta vår del av allas vårt globala ansvar vad det gäller fördelningen av jordens resurser.
Detta gör vi nu/har gjort:


Källsortering:

Vi sorterar papper, glas, metall, batterier,
pappersförpackningar, mjukplast, hårdplast och
komposterbart material.
Allt grovt avfall sorteras av vaktmästaren och
lämnas regelbundet på återvinningsgården.



Inomhusmiljö:

Vi strävar efter att få det lugnt och tyst under
lektionerna för att skapa arbetsro. Vi har gröna
växter i alla klassrum.
Flera klassrum har fått tennisbollar på
stolsbenen.
Snickis i Småskolan, m+ålarrummet i Storskolan
och nedanvåningsklassrummet och hallar i
Mellanskolan har renoverats.
Ett nytt klassrum har inretts i Småskolan.



Utomhusmiljö:

Flera bärbuskar har planterats på skolgården.



Trafikmiljö:

Vi har föräldraparkeringen skild från skolans
område för att minska trafiken där. Vi har
bussvakter som följer eleverna till bussen och
stannar där tills bussen hämtat dem. Alla
föräldrar informeras om dessa rutiner vid
skolstarten. Påminn regelbundet i veckobreven.



Hushålla med resurser:

Vi använder pappersservetter p.g.a. hygienskäl.
För att spara papper strävar vi efter att maila
veckobrev till så många som möjligt. Alla papper
som skrivs ut ”fel” sparas som kladdpapper.
Vi tar med kassar när vi handlar.



Miljövänliga material:

Vi använder svanenmärkt kopieringspapper och
även städ- och rengöringsmaterial är
svanenmärkt.
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Miljöundervisning:

Vi undervisar om det vi arbetar med i vårt Grön
Flagg-projekt. Pågående projekt handlar om
klimat och energianvändning. Varje år deltar vi i
skräpplockarveckan. Alla barn är delaktiga i
källsorteringen.

Detta vill vi genomföra inom ett år:


Källsortering:

Vi sorterar allt material vi har möjlighet till i
dagsläget.



Inomhusmiljö:

Vi upplever at det blivit mer högljutt i matsalen. Vi
ska under läsåret kontakta Ecophon som erbjuder
kostnadsfria lösningar för att förbättra akustiken.
För att sedan utarbeta en plan för matsal och
mellanskolans klassrum.



Utomhusmiljö:

????



Trafikmiljö:

Fortsätta arbeta för att föräldrar parkerar på
parkeringen ute vid vägen och att barn som
hämtas väntar på skolgården istället för på
parkeringen.
Vi ska arbeta för att få en cykelväg hela vägen
från skolan till Bruket. Elevrådet ska göra en
skrivelse till kommunen under vt 2016 och
föräldrarådet skickar in en under ht 2016.



Hushålla med resurser:

Vi ska fortsätta att inte använda engångsartiklar
om vi har riktiga glas, koppar, tallrikar, bestick
m.m. som räcker. Det är viktigt att diskutera
utskrifter med barnen så att det inte skrivs ut i
onödan.
I matsalen använder vi en mindre spann att slänga
mat i och matavfallet från barnen har minskat.
Kontakta centralköket för att be att få
grönsakerna uppdelade var för sig istället för
blandade.
Släcka lampor i lokaler vi inte befinner oss i t.ex.
vid raster.
Fixa till lampan på Småskolans toalett.



Miljövänliga material:

Fritids ska välja att köpa närodlat eller ekologiskt
när säsong och ekonomi tillåter. Vi ska alltid
först kolla miljövänliga material och jämföra
priser vid inköp. Vi ska alltid köpa miljövänligt
om ekonomin tillåter.



Miljöundervisning:

Vi ska fortsätta med vårt Grön Flagg-projekt.
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Våra visioner:


Källsortering:

Vi sorterar allt material vi har möjlighet till i
dagsläget.



Inomhusmiljö:

Elever på Krika Bygdeskola vill ha kakelugnar och
braskaminer som uppvärmning.
De vuxna önskar att bibehålla arbetsron och
lugnet i klassrum och andra lokaler samt att
fräscha upp alla lokaler.



Utomhusmiljö:

Eleverna på Krika Bygdeskola vill ha
trädgårdsland, växthus, Odla grönsaker som vi
kan äta till lunchen i matsalen.
De vuxna..



Trafikmiljö:

Eleverna vill att personal och föräldrar ska köra
de mest miljövänliga bilarna på marknaden
De vuxna vill att bussen ska användas i större
utsträckning och barn som blir skjutsade samåker
mer. Cykelväg ska finnas från skolan till Bruket.



Hushålla med resurser:

Eleverna på Krika Bygdeskola önskar förnybar
energi till uppvärmning.
De vuxna önskar att det serveras vegetarisk mat
en dag i veckan.



Miljövänliga material:

Eleverna på Krika Bygdeskola önskar…
De vuxna önskar att kunna servera närodlad mat
i matsalen och på fritids.

