Dato: 23. november 2020

Skema med beskrivelser af aktiviteter/handlinger i regi af Klimastrategien på socialområdet
Aktivitet - overskrift

Nærmere beskrivelse af aktiviteten

Hvor gennemføres aktiviteten?
Afd./center?

Tid – hvornår
gennemføres
aktiviteten?

Forventet resultat ift. klima

Øvrige gevinster ved aktiviteten

Ansvarlig for aktiviteten

Etablering af 1 dag om ugen med kødfri hovedret

Socialcenter Lillebælt
Ønskeligt på tværs af
afdelingerne i SCL, alternativt
lokalt på den enkelte afdeling:

Processen
opstartes inden
udgangen af
2020

At vi via ændring af indkøb til
kost minimerer centerets
indkøb af fødevarer (kød), som
foranlediger co2 udslip

Økonomi
Højnelse og ensartet kvalitet
Borgerinddragelse
Videndeling på tværs

Afdelingsleder fra lokal
matrikel + kostansvarlige
medarbejdere

At vi via delvis overgang til
indkøb af økologiske fødevarer
minimerer centerets indkøb af
fødevarer, der produceres med
anvendelse af

Anvendelse af specialistviden på
tværs

Kost og madspild
Klimakost

Etablering af 1 dag om ugen med fisk som hovedret
Omlægning af indkøb til økologiske fødevarer med
en fastsættelse af procentvis målsætning på tværs af
centeret og med hensyntagen til økonomiske vilkår
Afklare mulighed for fælles kostplanlægning på
tværs af centerets afdelinger
Etablering af 1 dag om ugen med kødfri hovedret

Etablering af 1 dag om ugen med fisk som hovedret
Opbevaring og
stordriftsindkøb

Afdækning af mulighed for indkøb via stordrift
 på tværs af afdelinger i SCL.
 Via optimering af kølerum til opbevaring af
større mængder indkøb

Deltagelse af afdelingsledelse og
kostansvarlige medarbejdere +
med inddragelse af enkelte
borgere til kvalificering af
indsatsen og med henblik på
sikring af borgerinddragelse
Handicapcenter Fyn
Kødfri hovedret haves allerede i
dele af centeret (der er i alt tre
køkkener). Det er hensigten at
brede det til hele centeret.

At vi via ændring af indkøb til
kost minimerer centerets
indkøb af fødevarer (kød), som
foranlediger co2 udslip

1 ugentlig dag med fisk er
allerede etableret i hele centeret.
Socialcenter Lillebælt
Ønskeligt på tværs af
afdelingerne i SCL, alternativt
lokalt på den enkelte afdeling:

Minimere strømforbrug
Minimere kørsel til levering af
bestilte varer

Minimere ressourcer /
timeanvendelse til bestilling og
modtagelse af varer og stillen
varer på plads

Indkøb og levering færre gange ugentligt / månedligt
Undersøgelse af mulig etablering af kølerum frem
for brug af små køleskabe / køleenheder med
ustabilt og uensartet kølesystem og strømforbrug
Mindre madspild

Fokus på madspild når vi får storkøkken
At vi er meget opmærksomme på personer til
spisning, også i weekender eller ved kurser
Et ønske om at der udarbejdes en beskrivelse af hvor
meget pasta/ris der skal koges pr. hvert enkelt barn.

Specialcenter Syddanmark
Møllebakken og Børnehusene når
sammenflytning sker.
Autismecenter Syddanmark
Bihuset, aflastning

Insektvenlige arealer og
understøttelse af naturlig
biodiversitet i nærmiljøet

Omlægning af grønne græsplæner på matriklerne til
engblomster eller vilde græsarter.

Omlægge græsset på højen
mod parkeringspladsen til
”vildt med vilje”
Arealer – mulig delvis
omlægning til skov

Der vil blive sat skilte op der forklarer hvorfor
skrænten ikke længere slåes.

Socialcenter Lillebælt
Kingstrup: på de parklignende
arealer
Egely: på arealerne rundt om
bygningen + overvejes som mulig
alternativ indenfor muren koblet
med sansestimulerende tiltag i
øvrigt, såsom en trædebane
Syrenparken: overvejes på de
parklignende arealer
Autismecenter Syddanmark
Æblehaven

Inddragelse af
tovholdergruppen for
økonomi

Sommer 2021

Mindre madspild.

Økonomi

Afdelingsleder fra lokal
matrikel + kostansvarlige
medarbejdere
Inddragelse af
tovholdergruppen for
økonomi og Centerchef ift
budgettering og vurdering
af eventuelle mulige
investeringer og
omkostninger
Ulla, Turid, Claes og
Malene

Mindre madspild

Udearealer

Centerchef er i dialog med Middelfart kommune om
muligheden for omlægning af udstykket areal til skov

Socialcenter Lillebælt

Fra dags dato

Mindsket forbrug af benzin til
slåning af græsplaner flere
gange ugentligt

 Minimere forbrug af ressourcer
til græsslåning
 Minimere forbrug af ressourcer
til vedligehold af maskinparken
 Understøtte biodiversitet i
lokalmiljøet
 Etablere duft- og synsstimuli i
udendørsarealerne for
borgerne

Lokal afdelingsleder

Støtte biodiverciteten. Spare på
brændstof.

Vi viser det omkringliggende
samfund at vi har fokus på klima.

Ulrik Horsmark. Pedel Ole
Gylling

Pedelteamet på tværs af
centeret

Centerchef Susanne Peyk

Øvrigt

Aktivitet - overskrift

Nærmere beskrivelse af aktiviteten

Hvor gennemføres aktiviteten?
Afd./center?

Mere bæredygtig pasning af
udearealer

’Vild med vilje’ arealer og egen kompostering

CKV
Center for Høretab

Tid – hvornår
gennemføres
aktiviteten?
Fastlægges
nærmere efter
eget
strategiseminar
primo oktober

Forventet resultat ift. klima

Øvrige gevinster ved aktiviteten

Ansvarlig for aktiviteten

Støtte biodiversitet, mindre
benzinforbrug, mindre brug af
spagnum.

 Mindske forbrug af ressourcer
til græsslåning
 Mindske forbrug af ressourcer
til vedligehold af maskinparken
 Understøtte biodiversitet i
lokalmiljøet

Lokal afdelingsleder og
pedelteam

Bygninger og energioptimerende tiltag
Bygninger –
energioptimering

Etablering af varmepumper

Kingstrup: omlægning fra gasfyr til varmepumpe
Undersøge mulighed for skift til LED-belysning på
fællesarealer, alternativt etablering af
bevægelsessensorer til automatisk tænd/ sluk
Egely:
skift til elektroniske thermostater i administration.
Afdække muligheden for at være delvist
selvproducerende på elementer / udendørs
møblement via værkstedstilbuddet
Syrenparken:
Bygningsmæssigt gennemrenoveret indenfor de
seneste 5 år – herunder allerede opsat solcelleanlæg
Vi ønsker at reducere vores udledning af co2, ved at
udskifte vores oliefyr, og dermed reducere med co2
værdien af 12000 liter olie om året.
Vi ønsker at opnå en driftsbesparelse, svarende til
det nuværende forbrug af el på FMG. Vi ønsker at
producere el, til de varmepumper som skel erstatte
oliefyret.
Varme pumperne

Brug af vaskemaskiner

Nye procedurer for brug af vaskemaskine.

Led lamper

Fyld vaskemaskinen op inden den sættes i gang. Hvis
der ikke er nok til en vaskemaskine kan fyldes, så læg
da vasketøjet i vaskekurven.
Når vi vasker børnenes tøj, så saml evt sammen fra
flere dage eller vask flere børns tøj sammen.
Fået opsat nye lampe udenfor

Udskiftning af oliefyr

Etablering af el- på taget

Tørre på tørrestativer om
sommeren

Stopper på radiatorer

Har indhentet 2 tilbud; afventer bygningsafdelingens
tilbagemelding og evt. bevilling om anlæg.
For at undgå unødig brug af tørretumbler/el vil vi
være obs på, hvornår det giver mening at tørre tøj
på tørreststiv

Socialcenter Lillebælt

Specialcenter Syddanmark
Fuglemajgård

Afdelingsleder

Specialcenter Syddanmark
Fuglemajgård

Afdelingsleder

Specialcenter Syddanmark
Fuglemajgård
Autismecenter Syddanmark
Bihuset, aflastning

Afdelingsleder

Specialcenter Syddanmark
Midgårdhus
CKV
CKV Odense
Autismecenter Syddanmark
Æblehaven

Et ønske om at der kommer en stopper på
radiatorerne, så børnene ikke kan regulerer dem.

Autismecenter Syddanmark
Bihuset, aflastning

Gradvis omlægning til elbiler i takt med udskiftning
af eksisterende vognpark

Socialcenter Lillebælt

Udskiftning af Diesel bil til el.

Specialcenter Syddanmark
Fuglemajgård
CKV

Fra december
2020

Vi reducerer vores forbrug af
vaskemaskinen markant – vand,
el, vaskemiddel.

Denne aktivitet kan evt. øge
fokus på vores forbrug af andre
maskiner. Såsom tørretumbler og
opvaskemaskine.

Det er personalet på
Bihuset aflastning.

Er gennemført

Lavere energiforbrug

Bedre lys om natten

Sanne

2020 eller 2021

Lavere energiforbrug

Bedre belysning.

Efterår/vinter
2020

Spare på elforbruget

Ved nogle af borgerne kan det
være en fælles aktivitet med
personalet at hænge tøjet op

Lokale afdelingsledere og
centerchef.
Afdelingsleder (Ulrik) Står
for at lave en PDSA på
teammøde, så vi kan finde
den mest fornuftige
løsning fremadrettet.

Spare på varmeforbruget

Transport
Transport – omlægning til
elbiler

Mindre miljøbelastende
transport

Flere digitale møder og aktiviteter internt og
eksternt

CKV

Afventer regionsog centerstrategi.

Grønnere og lavere
energiforbrug

Afdelingsledere og
centerchef.
Afdelingsleder

Målsætning
fastlægges på
strategimøde
primo oktober
2020.

Lavere energiforbrug

Afdelingsledere og
centerchef.

Dato: 23. november 2020
Øvrigt

Aktivitet - overskrift

Etablering af el-stationer på
parkeringspladsen

Nærmere beskrivelse af aktiviteten

I Coronatiden er mange medarbejdere fra
aktivitetsdelen begyndt at cykle eller gå fra enhed til
enhed (tidl. Kørte de med bus). Det undersøges om
denne løsning kan fortsætte.
Ladestation til el-biler og el-cykler

Hvor gennemføres aktiviteten?
Afd./center?
Handicapcenter Fyn
Handicapcenter Fyn

Specialcenter Syddanmark
Østruplund

Tid – hvornår
gennemføres
aktiviteten?
Opstart i juli2020

Forventet resultat ift. klima

Øvrige gevinster ved aktiviteten

Ansvarlig for aktiviteten

Vi er i gang med
at kigge på
systemer der kan
bruges og
afdække hvilke
former for skrald
der er ved
borgerne, som
kan sorteres
Flere gange
ugentligt

Affaldssortering giver bedre
klima

Borgerne bliver inddraget i
samfunds aktuelle temaer og
bliver inddraget i dagligdags i
rutiner

Alle bliver inddraget i
processen, men tovholder
er Sanne (medarbejder) og
Charlotte (afdelingsleder)

Renere nærmiljø
Mindre affald i nærmiljø
Der indsamles i stofpose, som
kan vaskes
Stofpose bruges kun til dette
formål

Frivilligt arbejde
Nytteværdi for borgere
Sundhedsperspektiv ift til
tidligere at selv at spise dette,
bliver det opsamlet og smidt ud
som affald efter endt gå tur

Personale på
Centrumværkstedet

Denne aktivitet vil forhåbentlig
medfører et øget fokus på vores
generelle plastikpose forbrug.
Evt. medfører minimering af
plastikpose forbrug i andre
situationer
Øget fokus på vores forbrug
generelt.

Det personale som er på
arbejde på den givne dag.

Dato: 23. november 2020
Øvrigt

2021 forår

Affald
Affaldssortering

Omlægning til kommunale affaldssorteringer, som
imødekommer nye krav itl sortering og
genanvendelse
Affaldssortering
Metal - etc.
Affaldssortering ved borgerne

Socialcenter Lillebælt
Handicapcenter Fyn
Specialcenter Syddanmark
Østruplund
Autismecenter Syddanmark
Holmehøj hus B

Udover vi affaldssorterer i fælles skrald vil vi også
prøve at indføre sortering ved borgerne

Opsamling af affald

Borgere samler affald op i nærmiljøet på i forvejen
planlagte gåture

Autismecenter Syddanmark
Centrumværkstedet

Mindske brug af plastic

Blå affaldssække.
Vi vil spare på de blå affaldssække i køkkenet. Da det
ikke er nødvendigt at disse tømmes efter hver vagt.

Autismecenter Syddanmark
Bihuset, aflastning

Fra oktober 2020

Vi reducerer vores brug af
plastik. Vi regner med at
minimere vores forbrug med
50%.

Vi lægger børnenes beskidte tøj i den samme
plastikpose, i de dage de har ophold på Bihuset.
Før tog vi ny pose hver gang der bare var et par
trusser.
Gå fra engangsmedicinbægre til anden løsning

Autismecenter Syddanmark
Bihuset, aflastning

Fra november
2020

Vi reducerer vores forbrug af
plastikposer.

Autismecenter Syddanmark
Æblehaven

Efterår/vinter
2020

En håndsrækning til kampen
mod overforbrug af plastic.

Autismecenter Syddanmark
Æblehaven

Efterår/vinter
2020

En håndsrækning til kampen
mod overforbrug af plastic.

Gå fra engangsemballage
mv. til andre mere
miljøvenlige alternativer

For at undgå spild og overforbrug vil vi undgå brug af
engangsbægre
Fra engangsforklæder til vaskbare forklæder
For at undgå spild og overforbrug vil vi undgå brug af
engangsforklæder
Alt mad til alle enheder leveres i engangsmateriale
og alt er pakket ind hver for sig. Undersøge overgang
til genbrugeligt materiale.
Udfasning af brugen af stanniol

Handicapcenter Fyn

Handicapcenter Fyn

Trådte i kraft
januar 2020

Det er personalet på
Bihuset aflastning.

Afdelingsleder (Ulrik) Står
for at lave en PDSA på
teammøde, så vi kan finde
den mest fornuftige
løsning fremadrettet.
Afdelingsleder (Ulrik) Står
for at lave en PDSA på
teammøde, så vi kan finde
den mest fornuftige
løsning fremadrettet.

Taget udgangspunkt i en
udfordring, hvor en
borger samler op og
spiser ting fra jorden
Der er Arbejdet med
udfordringen i PDSA
cirkel. Efter flere loops,
er det endt med denne
aktivitet

Aktivitet - overskrift

Nærmere beskrivelse af aktiviteten

Hvor gennemføres aktiviteten?
Afd./center?

Mindske forbrug af stanniol, papir og plastic.

CKV

Erstatte plast- service med pap eller ingenting.
Kopiere mindre, genbruge ikke-følsomt-papir.
Øvrigt
Gratisbazar

Vandsparere på brusere

Gode sager, der ikke skal bruges mere stilles til
rådighed/gives til andre, evt. mod frivillig betaling,
der indsamles til godt formål, fx julemærkehjem.

CKV

Autismecenter Syddanmark
Bihuset, aflastning

Tid – hvornår
gennemføres
aktiviteten?
Fastlægges
nærmere efter
eget
strategiseminar
primo oktober

Forventet resultat ift. klima

Øvrige gevinster ved aktiviteten

Ansvarlig for aktiviteten

Mindre affald giver bedre klima.

Færre udgifter til indkøb.

Alle inddrages; tovholder
er Britt Bagger og
medarbejdere bestemmes.

Afventer
nærmere efter
eget
strategiseminar
primo oktober.

Spare på forbruget.

Øget bevidsthed om genbrug,
fælles sag skaber mere
arbejdsglæde.

Alle inddrages; tovholder
og egnede lokaler
bestemmes efter
strategiseminar.

Spare på vandforbrug

Dato: 23. november 2020
Øvrigt

