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Reparationscafé på skolen 

Fokus på tøjgenbrug 

Køb og salg-side på VG – boost den eksisterende side 

Undgå madspild – 50% rabat i kantinen efter kl. 14 

2 good 2 go i kantinen -> VG to go-app (forhondre madspild) 

Mad efter årstiderne 

Vegetarmad – meatless Monday i kantinen – kødfrie dage i kantinen – kødafgift i 

kantinen 

Det kræver 15.500 l vand at producere 1 kg oksekød – det kræver 5450 l vand at 

producere 1 kg gris – det kræver 3972 l vand at producere 1 kg kylling 

Minus kildevand i plastikflasker -> drikkedruk/genbrugskrus – alle elever får 

udleveret egen VG-flaske 

Pantautomater 

Pant på frokostbokse og bestik 

Billigere dagens ret, hvis man medbringer sin egen boks + gratis dagens ret per 10 

bokse, man afleverer tilbage 

Have med afgrøder i gårdene – drivhus i Astrids gård 

Plant et nyt træ ved hver ny årgang, der starter på VG 

Medbring selv bestik og tallerken til kantinen – undgå plastbestik/plastiktallerken i 

skraldespanden – træbestik i stedet 

Mindre kød 

Affaldssortering (Bio/organisk – plast – pap – metal - papir) 

Kun koldt vand i rørene 

Turbine i vandautomat 

Motionscykel (i forhal), der genererer energi 



Termisk energi fra undergrunden 

LED og Automatisk lys  

Bedre isolering 

Klimavenlige rejser  

Digitalisering – mindre papirspild/kvoter på papir – genbrugspapir til printeren – 

afskaffelse af papirkompendier – WordUp på computer fremover 

Færre parkeringspladser – mere cykelparkering – p-afgifter – præmie, hvis man 

lader bilen stå i 3 mrd. 

Co2-neutral transport - offentlig 

Opladningsstandere til elbiler 

1 bilfri dag om måneden til en start 

Vindmølle 

Filmudvalget skal lave film om bæredygtighed 

Solceller på bygningen/atomkraft/energi generere ved friktion via gulvet -> 

sensorer, der opfanger bevægelsesenergi 

Forureningsfri dag 

Spar på varmen – og tag en sweater på istedet 

Nudging til skraldespande -> fodspor på gulvet og ’tak’ 

Afskaffe papirservietter på toiletter – håndtørrere istedet 

5 fede dage en gang om måneden 

Fokus på bæredygtighed i undervisningen og foredrag om klima mv. 

Flere indsamlingsdage som DKI – flere klimauger – flere klimavenlige arrangementer 

Madaffald sendes til biogasafbrænding – på den måde kan VG fremover bruge mere 

vedvarende energi, herunder solceller og biogas 

Opsamling af regnvand -> brug af regnvand til udskylning af toiletter 

Klimaafgifter på VG-billetter 


