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Aktiviteter

Ansvarig

Resurser

Slutdatum

Uppföljning

Miljöindikator

Involvera och
engagera
medarbetarna
om
institutionens
miljöarbete

-Be personalen
att inkomma
med förslag
utifrån de
utvalda
miljömålen.
-Arbeta med
specifika frågor
i samband med
personalmöte,
lärarmöte (12
maj),
terminsstart (23
augusti) och
institutionskonf
erens (26-27
oktober)
Informera
regelbundet

David, Charles,
Mickaëlle

10 timmar

2017.12.31

Dokumentation
rapporteras i
minnesanteckningar
efter varje möte

Antal skickade
informationsmejl

Kontinuerlig
uppdatering av hur
miljöhandlingsplanen
verkställs.

Räkna antalet
medarbetare på
möte
Uppräkning av
inkomna svar
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Miljöindikator

16 timmar

2017-31-12

En särskild punkt i
institutionskonferens
för Romklass (27-28
oktober)) avsedd för
detta ändamål som
redovisar resultaten
av enkäten samt
ämneskonferenserna

-Ta fram en enkät
som kan mäta
det pedagogiska
utvecklingsarbetet
under 2017 med
frågor angående:
-antal kurser
relaterade till
miljöfrågor
-ändringar i
kursbeskrivningar

om våra
miljösatsningar
och resultat (när
det gäller
papperskonsumt
ion och det
pedagogiska
arbetet)

Pedagogisk
utveckling för
Utbildning för
hållbar
utveckling

Reflektera i
Mickaëlle
varje ämne över
befintliga kurser
så att
miljöfrågorna
tas tillvara i vår
utbildning.
Uppmuntra
ämnesstudierektorer
att ta upp
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frågan.
Se över
kurslitteratur
och se över
möjligheten att
skapa
lektionstillfällen
eller kurser
relaterade till
miljöfrågor.

Minska
användningen
av
kopieringspap

Koppla en
informationsruta till
funktionen

Miljöindikator

- antal
kurslitteratur
-antal nya
kursplaner
-antal förslag om
nya kurser eller
inslag i
undervisning

Mickaëlle,
David
Albin

8 timmar

2017-12-31

Redovisning med
Ledningens
genomgång
Informera personalen

-Få fram statistik
varje månad om
hur mycket papper
används på
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per med 10 %
jämfört med
2016.

”skriva ut” om
papperskonsumt
ion
-Synliggöra
miljöfrågan om
att minska
papperskonsumt
ion (använda
affischer på
strategiska
ställen)
Utreda den
aktuella
användningen
av
kopieringspapp
er per person på
institutionen (ta
fram statistik
och rapport via
SafeCom).
samt

Ansvarig

Resurser

Slutdatum

Uppföljning

Miljöindikator

månadsvis om
institutionens
papperskonsumtion.

institutionen

Antal A4-ark per
person(
Kontrollera antal
heltidanställda,
kopieringspapper
deltid lön & tim,
beställt på SU butiken gäst)
2017
Romklass
2014:205
kartonger
2015: 139
kartonger
Minskning med
32 %
Kartonger
2016: 175
Ökning med 26%
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Målområde

Inköp av
miljövänliga
varor i
samband med
institutionens
möten

Aktiviteter

informera
varje månad
om den
pågående
papperskonsumtion på
institutionen
-Konvertera
antalet papper i
antal träd
Erbjuda
miljömärkta
muggar,
smörgåsar,
kaffebröd samt
ekologiskt
kaffe/te

Ansvarig

Resurser

Slutdatum

Uppföljning

Miljöindikator

Karin,
Mickaëlle

4 timmar

2017.12.31

Dokumentera inköp

Antal inköp av
varor där
miljökraven är
dokumenterade.

Åtgärdat

