
LINDEBJERGSKOLEN	  OG	  GUNDSØLILLEHALLEN	  
INVITERER	  	  ALLE	  INTERESSEREDE	  TIL	  
STORMØDE	  OM	  KLIMASKOLE	  &	  -‐HAL	  

Hør	  fødevareminister	  Me0e	  Gjerskov	  &	  borgmester	  Joy	  Mogensen	  

Tirsdag	  den	  25.	  oktober	  2011	  kl.	  18:30	  –	  21:00	  
i	  Gundsølillehallen,	  St.	  Valbyvej	  248A,	  4000	  Roskilde	  

Lindebjergskolen	  vil	  være	  ”Klimaskole”.	  Det	  vil	  sige,	  at	  vi	  ønsker,	  at	  Lindebjergskolens	  elever	  skal	  blive	  de	  bedste	  
Bl	  at	  tackle	  de	  udfordringer,	  	  som	  vi	  står	  overfor	  med	  hensyn	  Bl	  klimaændringer	  –	  både	  indenfor	  energi,	  
håndtering	  af	  regnvand,	  transport	  og	  mad.	  Gundsølillehallen	  ønsker	  også	  at	  tænke	  klima	  ind	  i	  forbindelse	  	  med,	  
at	  hallen	  skal	  udbygges.	  Roskilde	  Kommune	  vil	  være	  forrest	  med	  klima	  og	  virksomheder	  med	  den	  nye	  Risø	  
Park.	  Disse	  visioner	  kræver	  en	  akBv	  involvering	  af	  vores	  elever,	  lærere,	  lokalsamfund	  og	  Roskilde	  Kommune.	  	  

Kom	  og	  hør	  om	  regeringens,	  	  kommunens	  	  og	  skolens	  visioner!	  Besøg	  de	  10	  stande,	  fortæl	  hvad	  DU	  mener,	  at	  
en	  klimaskole	  skal	  indeholde,	  se	  gode	  Blbud	  Bl	  eleverne	  og	  få	  prakBske	  råd	  om,	  hvad	  du	  selv	  kan	  gøre	  
derhjemme.	  På	  standene	  kan	  du	  bl.a.	  møde	  Torben	  Hoffmann	  (kendt	  fra	  Tv-‐program	  om	  haver),	  og	  så	  kan	  du	  i	  
øvrigt	  få	  lov	  Bl	  at	  smage	  på	  bæredygBg	  mad.	  	  

PROGRAM	  
18:30	  –	  18:40	  
18:40	  –	  18:50	  
18:50	  –	  19:00	  
19:00	  –	  19:10	  
19:10	  –	  21:00	  	  

Velkomst	  v/Hanne	  Kjær	  	  Jørgensen	  fra	  Skolebestyrelsen	  for	  Lindebjergskolen	  
Klimavision	  for	  Roskilde	  Kommune	  	  v/	  borgmester	  Joy	  Mogensen	  
Klimaskole	  &	  grønt	  flag	  v/	  Jan	  Eriksen,	  	  Frilubsrådet	  
Regeringens	  visioner	  for	  klima	  og	  fødevarer	  v/	  fødevareminister	  Me0e	  Gjerskov	  
Markedsplads	  med	  stande	  	  

STAND	  

Lindebjergskolen	  vil	  være	  klimaskole.	  Hør	  hvad	  skolebestyrelsens	  vision	  er,	  samt	  hvilke	  konkrete	  forslag	  
der	  arbejdes	  med.	  	  

Lindebjergskolen	  har	  Xlmeldt	  sig	  Grønt	  Flag	  ordningen.	  Hvad	  er	  Grønt	  Flag	  og	  hvordan	  bruger	  man	  det?	  
Hvad	  kan	  man	  opnå?	  

Gundsølillehallen	  står	  foran	  spændende	  udvidelser:	  MulBhal,	  fitnesscenter,	  sund	  hal	  og	  jordvarmeanlæg.	  	  

Elever	  som	  klimaambassadører.	  Hør	  hvordan	  vores	  store	  elever	  bliver	  klimaambassadører.	  

Boligtjek	  -‐	  din	  adgang	  Bl	  hurBg	  og	  let	  gennemskuelig	  viden	  om	  dit	  energiforbrug	  og	  potenBelle	  besparelser.	  
Se,	  hvordan	  du	  forbedrer	  din	  bolig,	  så	  varmen	  bliver	  hjemme	  

Tekniske	  løsninger	  -‐	  sådan	  bruger	  du	  dit	  regnvand!	  Hvordan	  kan	  jeg	  selv	  opsamle	  og	  bruge	  mit	  regnvand?	  
Hvordan	  laver	  jeg	  en	  faskine?	  Og	  hvordan	  undgår	  jeg	  at	  få	  vand	  i	  kælderen?	  

BæredygXg	  og	  klimarigXg	  mad.	  Kom	  og	  smag	  velBllavet	  klimamad!	  Hvad	  betyder	  klimamad,	  og	  hvordan	  
laver	  jeg	  selv	  klimamad?	  Er	  det	  dyrt	  og/eller	  svært	  –	  og	  hvad	  skal	  der	  Bl?	  

Grønne	  løsninger	  i	  din	  have	  –	  og	  hvordan	  du	  gør	  din	  have	  parat	  Xl	  det	  ændrede	  klima	  Spørg	  fx	  Torben	  
Hoffmann	  kendt	  fra	  Tv-‐program	  om	  haver	  

Hvad	  gør	  Roskilde	  Kommune	  for	  klimaet?	  Hør	  bl.a.	  nærmere	  omkring	  Herringløse	  som	  energilandsby	  	  

Brug	  regnvandet	  rekreaXvt	  og	  som	  en	  ressource.	  Hvilke	  tanker	  har	  forsyningen	  om	  klimaBlpasning,	  og	  
hvordan	  kan	  man	  selv	  gøre	  noget	  for	  at	  spare	  vand?	  


