BILLEDSKOLENS MILJØ
Billedskolen i Tvillingehallen
•

går ind for økologi

•

genbruger papir og andre materialer

•

synliggør vores miljøarbejde over for
gæster og samarbejdspartnere
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Fra politik til handlinger

Miljø i nærmiljøet

Billedskolen er i 2006 blevet miljøcertificeret efter den internationale standard for miljøledelse ISO 14001. Hermed imødekommer
vi politisk besluttede mål og gældende lovgivning og er med til at
arbejde for en bæredygtig udvikling for kommende generationer.
Agenda 21 er en global handlingsplan vedtaget på FNs konference
i Rio 1992.  På baggrund af Agenda 21 arbejder København for et
bedre miljø:

I vores skoledistrikt sætter vi handlinger bag målene og styrker
derved børn og unges muligheder for at udvikle deres kendskab og
aktive medvirken til et bæredygtigt miljø.
Vores vigtigste miljøtemaer er:

vand • energi • natur • udearealer •
indkøb/fødevarer • affald

Københavns Kommune vil:
•
sammen med borgere og erhvervsliv sikre, at byen
afleveres til kommende generationer i en bedre miljøtilstand, end da vi selv overtog den.

•

Vi inddrager bevidsthed om et bæredygtigt miljø i undervisning og aktiviteter og videregiver dermed respekt for
naturen, ressourcebevidsthed og ansvarlighed .

•

sætte fokus på at øge bevidstheden om natur og miljø og
derved påvirke holdninger og adfærd.

•

•

indføre miljøcertificering i kommunens egne forvaltninger,
institutioner og virksomheder.
Prioritere og evaluere miljøindsatsen, så københavnerne
sikres de størst mulige miljøforbedringer.

Vi vil inddrage vores samarbejdspartnere i miljøarbejdet
ved at synliggøre og formidle det til forældre og lokalsamfund.

•

Vi vil overholde relevant miljølovgivning og forpligter os til
løbende forbedringer og forebyggelse af forurening.

Billedskolens handleplaner
Miljøledelse sikrer at vores miljøarbejde er struktureret, målrettet
og synligt. Hvert år vedtages nye handlingsplaner, som involverer
alle med tilknytning til Billedskolen.
Det betyder at vi:
•

sorterer vores affald og sætter fokus på genbrug

•

sparer mest muligtpå vandet

•

alle fødevarer er økologiske

•

ressourceforbruget registreres og vurderes løbende

•

indkøber materialer der er miljømærkede og som påvirker
miljøet mindst muligt
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