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Målsætning 1. Vi vil begrænse vores forbrug af el, vand og varme mest muligt   
 2. Vi vil efterspørge miljøvenlige produkter og ydelser samt fremme miljøadfærd i forbindelse med transport.   
 3. Vi vil fastholde og udvikle vores miljøarbejde og fremme de ansattes miljøbevidsthed 
 4. Vi vil videregive vores miljø viden til vores brugere og til kommunens borgere i øvrigt 
 5. Vi vil sikre en miljømæssig fornuftig affaldshåndtering 
 
 

Mål   1 
Vi vil begrænse vores forbrug af el, 
vand og varme mest muligt   

Aktivitet Indikatorer/ 
succeskriterier 

Tovholder 
(navne på ansvarlig og 
udøver samt afd.) 

Status 
(Dato, evt. måling, andre bemærknin-
ger)   

Afslut-
tet 
Dato: 

.      

      

 
 

Mål 2 
Vi vil efterspørge miljøvenlige produk-
ter og ydelser    

Aktivitet Indikatorer/ 
succeskriterier 

Tovholder 
(navne på ansvarlig og 
udøver samt afd.) 

Status  
(Dato, evt. måling, andre bemærknin-
ger) 

Afslut-
tet 
Dato: 

      

      

      

      

 
 

Mål 3 
Vi vil fastholde og udvikle vores miljø-
arbejde og fremme de ansattes miljø-
bevidsthed 

Aktivitet Indikatorer/ 
succeskriterier 

Tovholder 
(navne på ansvarlig og 
udøver samt afd.) 

Status  
(Dato, evt. måling, andre bemærknin-
ger) 

Afslut-
tet 
Dato: 

      

Revision af håndbøger i 
Hjemmeplejen. 

Status 2 x årligt maj/oktober Medarbejdere kender og 
anvender håndbøger der 
hænger på de nye miljø-
tavler 

Miljøgruppen   
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Mål 4 
Vi vil videregive vores miljøviden til 
vores brugere og til kommunens bor-
gere i øvrigt 

Aktivitet Indikatorer/ 
succeskriterier 

Tovholder 
(navne på ansvarlig og 
udøver samt afd.) 

Status  
(Dato, evt. måling, andre bemærknin-
ger) 

Afslut-
tet 
Dato: 

      

      

 

Mål 5 
Vi vil sikre en miljømæssig fornuftig 
affaldshåndtering 

Aktivitet Indikatorer/ 
succeskriterier 

Tovholder 
(navne på ansvarlig og 
udøver samt afd.) 

Status  
(Dato, evt. måling, andre bemærknin-
ger) 

Afslut-
tet 
Dato: 

Affaldssortering opdatering 
efter nye regler 

Status 2xårligt 
Juni/december 
 

 Gitte Overført fra 2018  

At hjemmeplejen får kend-
skab til hvor div. storskrald 
skal placere i boligområder-
ne og hvornår det afhentes i 
villaområderne. 
 

At få kortlage de forskellige ord-
ninger i boligforeningerne og i vil-
laområderne. 

At ordningerne er kortlagt. Charlotte, Bitten  Overført fra 2018 
Borgere i ejerboliger kan kon-
takte Vestforbrændingen, så 
kommer de og henter på be-
stemte dage 
 
I boligforeninger afventes re-
novering af affaldssortering. 

 

Alle medarbejdere i hjem-
meplejen i Værkstedsgården 
affaldssorterer  
 
 
 
 

Alle sorterer i rette affaldsmodu-
ler i forhold til plast, papir, pap, 
metal, bio og glas. 

Hvis en medarbejder bliver 
spurgt ude i verden om vi 
affaldssorterer vil medar-
bejderen kunne forklare 
systemet. 

Miljø.gr. Overført fra 2018  

At nitril handsker sorteres i 
den rette beholder til restaf-
fald. 
 
 

Formidling til medarbejdere i 
hjemmeplejen når alle er samlet 
og formidling fra kollega til kolle-
ga. 

Alle medarbejdere ved det 
og sorterer handsker kor-
rekt. 

Miljø.gr. Overført fra 2018  
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At det bliver nemmere at af-
faldssorterer i borgers hjem. 
 
At erfaring fra konkrete hjem 
i en boligforening videre-
formidles til de øvrige bor-
gere i den konkrete forening. 
 
 
 
 
 

At anvende de eksisterende af-
faldsbeholdere i borgers hjem 

Der sorteres korrekt.  
 
At 90% af borgerne af-
faldssorterer korrekt. 
 
At det er en del af rehabili-
terende tankegang i plejen 

Medarbejdere og 
borgere 
(rehabilitering) 

Overført fra 2018  

At hjælpe de borgere som 
ikke selvstændigt kan få 
ordnet affaldsbeholdere. 
 
 
 
 

Hjemmeplejen udtænker kreative 
måder til affaldsbeholdere i 
hjemmene. 
 
 

90 % af borgere har fået 
installeret affaldsbeholde-
re. 

Miljø.gr. Overført fra 2018  

At borgere altid har madaf-
faldsposer.  
 
 
 
 

At hjælpe borger med at få grøn-
ne poser til bioaffald 

Alle hvor det er aktuelt. medarbejderne Overført fra 2018  

At nedbringe mængden af 
plastaffald i Værkstedsgår-
den 

Få opgjort hvor mange plastpo-
ser vi bruger i sygeplejedepot pr 
måned. At forholde sygepl, SSA 
tallene og indsamle viden om al-
ternativer til plast poser 

Mindre forbrug af plastpo-
ser 

Miljøgruppen Overført fra 2018  

 


