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SKJEMA TIL REKTOR

Dette skjemaet skal utfylles av rektor. De lærere som er involvert i ENSI-prosjektet fyller ut et eget skjema. Rektor og lærere skal utfylle skjemaene uavhengig av hverandre. 
Skjemaet besvares ved å sette kryss ved det svar du finner riktigst. Bruk kommentarlinjene aktivt, husk vedleggene.

Vennlig hilsen



Øyvind Wistrøm                                           Inge Vinje                                         Stig Bjørshol





A. Bakgrunnsinformasjon

Skolens navn 	………………………………………….



Hvis grunnskole:





Skolestruktur:				1-4		1-7		1-10		8-10	
	
Antall elever på skolen:		.……

Antall elever på hovedtrinnene:  	1-4  ……	5 –7  ……	8 – 10  ……

			
Hvis videregående skole:

Antall studieretninger:		…...

Antall elever på skolen		……

Antall elever på grunnkurs		……             	VKI  ……	VKII  ……



B. Oppdraget 

	Fra hvem fikk skolen oppdragsbeskrivelse vedr. ENSI: 

		Fra SU-kontor		Fra skolekontor 	Annet: 		
Andre ………….………………………………………


1.2	Når fikk skolen henvendelsen  (dato)  ………………………... 


2.1	Hvem tok opp spørsmålet om ENSI på skolen?
	Rektor		En av lærerne       	Vaktmester     		Andre 
	I såfall hvem  …………………………………………………………


2.2	I  hvilke fora ble ENSI tatt opp?
		Medbestemmelsesmøte	Personalforum		FAU 
Samarbeidsutvalg		Uformelt		
Annet   ……….………….


2.3	Har skolen foretatt en formell beslutning om å delta i ENSI?
		Ja 		Nei 


2.4	Hvis formell beslutning: i hvilke fora ble det besluttet?

		Medbestemmelsesmøte	Personalforum		FAU 
Samarbeidsutvalg		Uformelt		
Annet   ……….……………………………………………..….				 


C.	Planlegging og organisering av ENSI 

1.1	Ved beslutning om å delta i ENSI:  ble det opprettet en egen planleggingsgruppe?
Ja		Nei


	Hvis ja, hvem var/er med i denne planlegggingsgruppen?

Rektor			En lærer			Flere lærere		
Vaktmester		Renholdspersonale		Elever
Andre ………………………………………………………………..   


1.3	Ble det utarbeidet et skriftlig mandat for planleggingsgruppa?
Ja		Nei
I så fall, legg ved dette mandatet.


1.4	Har denne gruppen møter for å følge opp prosjektet?
Ofte			Av og til			Aldri


2.1	Ved beslutningen om ENSI:  Hvem skulle delta prosjektet?		
		En bestemt lærer		Flere lærere hver for seg 	

Flere lærere sammen 		Alle lærerne						Et eget prosjektteam         	
Hvem er i så fall deltakere  ….……………….…………..


3.1	Når startet gjennomføringen ENSI-prosjektet?	
        		Vår 98 	Høst 98 		
Vår 99 	Høst 99 


3.2	Når avsluttes ENSI-prosjektet?
		Vår 99 	Høst 99 	
Vår 00 	Høst 00 	
Annet  tidspunkt  ……......	



D.    ENSI på din skole 

1.1	Hva er ENSI-prosjektets satsingsområder på din skole: 
		Overvåking av energibruk			
		Overvåking av innemiljø			
		Tiltak for å spare energi
Tiltak for å bedre innemiljø	
		Annet:	…..……………………..			
			 

	Er ENSI inne i skolens handlingsplan eller årsplan?		

Ja 		Nei 

	
1.3	Hvor mange klasser er involvert i ENSI-aktiviteter:
		Alle	 	
Kun småskole 	Mellomtrinnet 	Ungdomsskolen 	



		Grunnkurs		VKI     		VKII   
		Antall klasser totalt   ……


1.4 	Hvor mange lærere bruker ENSI i undervisningen:
		Alle
Enkelte		Under halvparten	Over halvparten	

	
E.	Miljøundervisning på din skole før ENSI

	Har skolen jobbet med miljøprosjekter tidligere? 		

Ja  		Nei

1.2	Hvis ja, hvilke?	
		ENSI 1	ENSI 2.	MEIS		Kystovervåking	
Vår Bekk 	HOVIS 	VANDA	Lære med skogen


Solis		Globe
Andre………………………………………………………………


2.1	Har skolen hatt lokale miljøprosjekter som satsingsområde		
Ja  		Nei


		Hvis ja, hvilke?

		ENØK		Kildesortering		Kompostering		Uteskole
		Annet  ………………………………………………………….…………
 

 2.3	Gi kort beskrivelse: ………………………………………………………………..   ……………………..……………………………………………............................ ……………………..……………………………………………............................ ……………………………………………………………………………………...


	Har skolen benyttet seg av eksterne samarbeidspartnere i miljøundervisningen tidligere?

	Ja		Nei			Vet ikke


	Hvis ja, hvor ofte?		

Ofte		Noen ganger		Sjelden


	Hvis ja, beskriv kort 

med hvem………….........................................................……………… 
og hvordan: …………………………………………………………….
		(evt. legg ved eget ark)


4.1	Har skolen benyttet seg av eksterne samarbeidspartnere i annen undervisning tidligere?
		Ja		Nei			Vet ikke


4.2	Hvis ja, hvor ofte? 		
Ofte		Noen ganger		Sjelden


4.3	Hvis ja, forklar kort 
med hvem………….........................................................……………… 
og hvordan: …………………………………………………………….
		(evt. legg ved eget ark)


5.1	Hvilken erfaring mener du at skolens lærere har med prosjektarbeid?
	Liten erfaring     	Noe erfaring		Mye erfaring


	Har lærerne ved skolen fått etterutdanning i tema- og prosjektarbeid?

Ja		Nei


6.1	Har skolen en strategi eller plan for skoleutvikling?
Ja		Nei		
	 


	Hvis ja, er miljøundervisning eller prosjektarbeid en integrert del av denne



Ja		Nei
Legg ved planen for skoleutvikling.



F.	Samarbeid med ikke-lærere i ENSI

1.1	Samarbeid innenfor skolen:
	I hvilken grad er flg. personer involvert i det praktiske arbeidet med ENSI på skolen:
Ikke   lite   middels    mye

Rengjøringspersonale	
Vaktmester
Samarbeidsutvalg
Foreldregrupper
FAU 
Andre.........................


2.1	Hvilke av disse blir trukket inn i undervisningssituasjonen i forbindelse med ENSI:
Ikke   lite   middels    mye

Rengjøringspersonale	
Vaktmester
Samarbeidsutvalg
Foreldregrupper
FAU 
Andre.........................

		
3.1	Har prosjektledelsen samarbeid med en eller flere av flg. eksterne etater/personer vedr. ENSI:
		Teknisk etat		Enøk-senter		Helse- og sosialetat 	
Skolekontor		SU-kontor		Helsetjeneste
Lokale bedrifter	Høgskole		
Organisasjoner  	Evt. hvilke  …………………………………
Andre  ……………………………..………………………………..
Ingen


	Beskriv kort kontakten med hver enkelt samarbeidspartner (om hva, hvor ofte).

…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
4.1	Er disse eksterne samarbeidspartnerne involvert i undervisningssituasjonen, dvs. i kontakt med elevene?
		Aldri		Sjelden	Av og til	
Ofte		



G.	Lokal Agenda 21 

1.1	Har kommunen en plan for Lokal Agenda 21?
		Ja		Nei.		Vet ikke


1.2	Hvis ja: er skolens ENSI-prosjekt endel av den kommunale Lokal Agenda 21?
		Ja		Nei.		Vet ikke



H.	Hvorfor deltar skolen i ENSI? 

1.1	Hva er din motivasjon for å delta i ENSI?
Gi hver begrunnelse en verdinormering fra 1 til 6 med 6 som høyeste motivasjon:

				1	2	3	4	5	6
	Økonomibesparelse			
Bedring av innemiljø			
Bærekraftig utvikling			
	Mer interessant underv. for elevene	
	Utvikling av lærerens undervisning	
	viktig med samfunnskontakt		
	nettverksdannelse			
	Skoleutvikling			
	Annet  ………………………				

Evt. Kommentarer:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………




I.	Underveisvurdering av ENSI 

1.1	Har gjennomføringen av ENSI-prosjektet ført til organisatoriske endringer internt i skolen?
		Ja		Nei

1.2	Hvis ja, hvilke? ............................................


2.1	Er det blitt opprettet nye samarbeidsfora internt på skolen?
		Ja		Nei


2.2	Hvis ja, hvilke? ...............................................


3.1	Møter du nå fast i andre samarbeidsfora internt i skolen?
		Ja		Nei


3.2	Hvis ja, hvilke? ................................................


4.1	Har det etter ENSI blitt flere tverrfaglige prosjekter i skolens årsplan?
		Ja		Nei


4.2	Er elevene deltakere i formelle grupper?
		Ja		Nei


5.1	Er det blitt flere lærere involvert i miljøundervisning?
		Ja		Nei


6.1	Er flere lærere involvert i tverrfaglige prosjektarbeider ut over ENSI?
		Ja		Nei


****

