
Miljøvision for HTX-Roskilde – forår 2017 
Vi har en vision om at bygge et miljølaboratorium på arealet ved motorvejen. 
Alle teknikfagene kan bidraget til at bygge og udvikle huset. Huset kan have 
plads til en klasse og det tilstødende drivhus kan danne rammen for 
vækstforsøg – energiproduktion fra solceller og solfangere. Der skal kunne 
opsamles data og de skal behandles så de kan vises på en webside. 
Vi ønsker også at arbejde med energiproduktion fra solceller/solfangere i større 
skala til driften af gymnasiet. 
Projekter i undervisningen om bæredygtighed har vi mange af. Når vi kører et 
projekt på hele årgangen i teknologi har vi godt 1/3 del af vores elever. Kravet 
til GFGG-projekt er mindst 15% af eleverne 
Affald: Emballage/ plastflasker indsamles i kasser. Pengene kan gå til elevrådet 

 
Miljøvision november 2017 
Vores vision på HTX-Roskilde er at undervise, lære, eksperimentere og udvikle grønne tiltag på vores skole. 

 Bæredygtighed skal i høj grad integreres i projekter i fagene teknologi og teknik. 

 Teknikfagene vil samarbejde om et solcelleprojekt, hvor hver fag (EL, Metal, Proces, Træ) 
samarbejder om bæredygtige projekter. 

 I alle andre fag på HTX vil vi arbejde på at bæredygtighed også indgå i temaer og projekter. 

 Vi vil arbejde på at nedsætter energiforbruget, vandforbruget og papirforbruget på vores skole. 

 Vi ønsker at bygge et grønt miljølaboratorium der producere mere energi end det forbruger – 
opført af elever og bygget af bæredygtige materialer. 

 Vi ønsker at blive helt fri af fossil energi, og udelukkende bruge grøn energi. 

 Vi vil arbejde for genbrug af pant, papir og organisk affald. 

 Vi ønsker at dyrke frugter på skolens udearealer til gavn for eleverne. 

 Vi drømmer om at alle elever og lærere på skolen udvikler kendskabet klima og 
miljøproblematikken, og vil udvikle og arbejde for grønne teknologiske løsninger. 

 
Handleplan skoleåret 2017 / 2018 
Hvad har vi gang i: 

 Pantindsamling gennem Dansk Retursystem. 

 Analyser på papirforbrug og genbrugspapir. 

 Analyser på løsninger til det organiske affald. 

 Analyser på at nedbringe vandforbruget. 

 Frugtplantagen (foreløbig 3 æbletræer). 

 Fællesfagligt solcelleprojekt i teknikfagene. 
 
Hvad vil vi sætte gang i: 

 Indkøb af solceller til undervisningsbrug fra pantindsamlingen. 

 Gode tværfaglige projektoplæg til mange af vores fag. 

 Økologisk havregryn og mælk til elev-morgenmaden – til erstatning for konventionel mælk og 
havregryn. 

 Plantning af flere frugttræer. 

 Nedsættelse af papirforbruge ved at gå helt over til digital undervisningsmateriale og 
dokumentationer. 

 Bygge kompostbeholdere. 

 Etablering af ude-undervisningsrum. 

 Analysere mulighederne for bygning af et miljølaboratorium. 


