
   
     

  
 

 
  

 

 

 

 

Bæredygtighedsarbejde - Danske Skoleelevers sekretariat  
 
På Danske Skoleelevers sekretariat bor og arbejder ca. 16 sekretariatsfrivillige, ligesom 14 
fuldtidsansatte også har deres daglige gang på sekretariatet. Fordi vi netop har frivillige, der 
også bor på sekretariatet, har vi en række udgifter og forbrug forbundet med dette ud over den 
almindelige kontordrift. Vi har i løbet af de seneste par år forsøgt at igangsætte en række 
initiativer for at mindske vores forbrug og dermed træffe mere bæredygtige valg.  
 
Nedenfor præsenteres de forskellige initiativer, som på nuværende tidspunkt er igangsat og 
har vist sig effektfulde:  
 
 
Vand:  
 
På sekretariatet har vi seks baderum, som dagligt bliver brugt af de frivillige. For at minimere 
vandforbruget, har vi derfor sat vandbesparende brusehoveder på alle bruserne. Derudover 
har vi løbende udskiftet alle vores toiletter, så de nu alle har vandsparefunktion. 
 
El/varme:  
 
Vi har mange kvadratmeter, som skal opvarmes, hvorfor vores varmeforbrug har været rigtig 
højt. Vi har derfor fået installeret automatiske termostater på alle vores varmekilder i huset. 
Disse termostater sørger selv for at tænde og slukke for varmen. F.eks. skrues der ned for 
varmen i de frivilliges private bolig, mens de er på arbejde, ligesom der skrues ned for 
temperaturen på kontoret, når der holdes fri. Dermed bruges der ikke unødvendig varme, 
ligesom der også altid holdes en fast temperatur, som også sikrer, at der ikke skrues 
unødvendigt op for varmen. 
  
Derudover har vi fået etableret en ny ”sløjfe” på vores varmesystem. Det gør, at vandet ikke skal 
pumpes hele vejen rundt i vores hus. Dermed skal vandet ikke opvarmes lige så meget, hvilket 
også sparer på energien.  
 
 
Madspild:  
 
Vi har tidligere smidt rigtig meget mad ud efter vores frokostordning. Vi er et meget varierende 
antal på kontoret hver dag, fordi vi har mange udadgående aktiviteter. Derfor var der ofte alt 
for meget mad tilbage, fordi vi naturligvis ville sikre, at der var frokost til alle. Den mad blev 
ofte smidt ud, eller i bedste fald taget med hjem. Med et ønske om at mindske madspildet har 
vi nu indført et survey, som udsendes hver dag, hvori man svarer på, om man er hjemme til 
frokost næste dag. Det endelige antal sendes herefter videre til frokostleverandøren, som 



   
     

  
 

 
  

 

 

 

 

tilpasser antallet af kuverter på den baggrund. Dermed får vi kun leveret mad til det antal 
personer, der har bestilt frokost, og vi undgår dermed en hel masse rester, som smides ud. 
 
Papirforbrug:  
 
I forbindelse med vores stormøder printer vi store mængder af deltagermaterialer, og vi bruger 
derfor rigtig meget papir. Det forsøgte vi at minimere ved at lave alt vores deltagermateriale 
online. Vi fandt dog ud af, at dette var for stort et skridt på én gang. Vi har derfor lavet en 
mellemvej, hvor alt udsendes online, men hvor dele samtidig udskrives til de interesserede. 
Antallet af udskrifter er derfor ca. halveret.  
 
Derudover er alt vores papir genbrugspapir, ligesom vi har opstillet store papirskraldespande 
rundt på kontoret, hvor brugt papir kan smides i og herefter genanvendes.   
 
Håndtørrer:  
 
Tidligere havde vi et stort forbrug af engangspapir til at tørre hænder i ude på alle vores 
toiletter. Dem har vi valgt at udskifte til automatiske håndtørrere i stedet, som nu har sparret 
os for et stort papirforbrug. 
 
Kemikalier:  
 
Fordi vi har unge frivillige boende, så har vi en del vaskefaciliteter. Det omfatter en 
industriopvaskemaskine samt fire vaskemaskiner og fire tørretumblere. Til det bruges en 
masse sæbe. Her har vi valgt sæber, der er allergivenlige og ikke indeholder skadelige 
kemikalier. 
  
 
  
 
 
 


