Aðgerðaráætlun við loftlagsstefnu Fjölbrautaskólans í Garðabæ
Aðgerðaráætlun við loftlagsstefnu FG er aðgerðaráætlun í umhverfis- og loftlagsmálum og er fyrir
árin 2022-2024. Loftlagsstefnan hefur að yfirmarkmið að draga úr losun GHL um 40% fyrir árið 2030.
Áherslur og markmið í aðgerðaráætluninni snúa að því að draga úr losun GHL vegna starfsemi skólans
auk þess að miða að því að draga úr öðrum neikvæðum umhverfisáhrifum og auka umhverfisvitund
nemenda og starfsfólks.
ÁHERSLUR

SAMGÖNGUR

ORKUNOTKUN

MARKMIÐ

Auka fjölda þeirra sem ferðast til og frá FG
á vistvænan hátt. Auka
samgöngusamninga við starfsmenn. Fara
Draga úr losun GHL vegna úr 15 samningum upp í 25.
samgangna á vegum FG

TÍMARAMMI
ÁBYRGÐ
2022-2024

Gerum sýnilegra á vef FG hvernig hægt er að komast 2022
til og frá stofnuninni með almenningssamgöngum og
öðrum umhverfisvænum leiðum. Hvetjum til virkrar
þátttöku í Hjólað í vinnuna

Umhvf

Óska eftir vistvænum þjónustubílum þegar þeirra er
þörf

St

2022-2024

Skm

Fylgjast daglega með ofnastillingum. Starfsmenn eru
beðnir um að lækka í ofnum þegar við á ef þeir eru af
Minnka notkun hitaveituvatns um 5% með einhverjum sökum óeðlilega hátt stilltir
því að fylgjast vel notkuninni í FG
Fylgjast náið með loftræstikerfi skólans og aðlagar
stillingar eftir þörfum

2022-2024

Umf og St

2022-2024

Umf

2022-2024

Umf og St

Við kaup á raftækjum skal velja tæki í betri
orkuflokkum (C eða hærra)

Huga að orkusparnaði og
draga úr losun GHL

Skila betur flokkuðu úrgangi. Auka hlut
úrgangs sem fer til endurvinnslu um 20%.

Minnka úrgang og bæta
flokkun
Endurnýta það sem hægt er og kaupa
margnota þar sem við á

Í viðhaldi ljósa skal skipta út ljósagjafa fyrir Led ljósum 2022-2024
ef hægt er

Umf

Auka notkun hleðslurafhlaðna með því að útvega
2022-2024
hleðslutæki og hleðslurafhlöður þar sem notaðar eru
rafhlöður

Umf og st

Slökkva ljós í rýmum sem ekki eru notuð og hafa
ljóssaskynjara þar sem það á við

2022-2024

Umf og st

Hafa aðgegni að flokkunarstöðvum gott og
leiðbeiningar um flokkun einfaldar og skýrar

2022-2024

Umf og Umhvf

Fræða nemendur og starfsfólk í upphafi skólaárs um
flokkun og gera þau meðvitaðri um mikilvægi
flokkunar. Auk þess sem fræðsluefni um flokkun
úrgangs er hluti af námsefnis í lífsleikniáfanga fyrir
nýnema

2022-2024

Askm og Umhvf

Hafa áberandi mælistiku á vegg í alrými sem sýnir
flokkunarprósentu skólans. Veita verðlaun þegar
ákveðnum vörðum er náð

2022-2024

Umhvf

Laga húsgögn í stað þess að henda. Gefa notuðum
húsgögnum framhaldslíf ef hægt er. Kaupa notuð
húsgögn ef hægt er

2022-2024

Skm og Umf

Nota áfyllanlega töflutúss penna

2022-2024

Skr

Endurnýta pappír með gerð minnisblokka sem eru
notaðar í listadeild og á ýmsum stöðum skólans

2022-2024

Bók

Árlega er mæling á matarsóun í mötuneytum skólans 2022-2024
Halda matarsóun í lágmarki, helst undir 4.5 Mötuneyti nemenda selur eldri mat á
helmingsafslætti
kg/mann/ári

Umhvf og Mat

2022-2024

Umhvf og Mat

Hafa virka umhverfisnefnd starfsmanna og nemenda í 2022-2024
FG

Skm, Askm og
Umhvf

Halda á lofti mikilvægi umhverfisfræðslu í námsefni
framhaldsskólanna

2022-2024

Umhvf og Askm

Árleg trjáplöntu-gróðursetning útskriftarnemenda í
gróðurreit FG

2022-2024

Umhvf, Askm
og Nám

Draga úr kaupum á óþarfa og auka hlut
umhverfismerktra vara og þjónustu

Velja umhverfismerktar vörur umfram annað

2022-2024

Umf, Skr og St

Vinna að kolefnishlutleysi

Kolefnisjöfnum starfsemi FG með kaupum á
áreiðanlegum kolefniseiningum samkvæmt
leiðbeiningum Umhverfisstofnunar

2022-2024

Skm

Fylgja grænum skrefum og halda grænt
bókhald

Yfirförum og uppfærum atriði Grænna skrefa og
fylgjumst með Grænu bókhaldi

2022-2024

Fj, Askm og
Umhvf

Uppfærum umhverfis- og loftlagsstefnu

Uppfærð umhverfis- og loftlagsstefna verður tilbúin í 2022-2024
byrjun hvers skólaárs og birt á heimasíðu FG

Fj, Askm og
Umhvf

Vera vakandi fyrir nýjum lausnum í
umhverfismálum
Kynna umhverfismál fyrir nemendum og
starfsfólki

Umhverfissjónarmið í
hávegum höfð

Umhvf og Mat

2022-2024

Í mötuneyti starfsmanna er skráning í mat og hver
skammtar fyrir sig

AÐRIR ÞÆTTIR

Skm og Askm

Kolefnisjafna ferðir á vegum starfsmanna og nemend 2022-2024
Aðeins farið í ferðalög á vegum
stofnunarinnar ef skýr tilgangur liggur fyrir FG
og þörf er á

Minnka losun GHL vegna
rafmagnsnotkunar. Minnka
rafmagnsnotkun um 2%.

ÚRGANGUR

AÐGERÐIR
Minnum á samgöngusamning í upphafi skólaárs.
Styrkupphæð samgöngusamnings skal endurskoða
eftir þörfum.

Aðstoðarskólameistari

Askm

Skólameistari

Bókasafn

Bók

Skrifstofustjóri

Fjármálastjóri

Fj

Starfsfólk

Skm
St

Matráðar

Mat

Umhverfisfulltrúi

Umhvf

Námsráðgjafar

Nám

Umsjónarmaður fasteigna

Umf

Skr

