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INVITATION
Konference om energi-effektiviseringer på de
selvejende uddannelsesinstitutioner
Arrangementet afholdes af partnerskabet mellem UVM, UFM og SKI for effektive indkøb og institutionsforvaltning på de selvejende institutioner i
samarbejde med følgende institutionsforeninger:







Danske Erhvervsskoler
Danske Gymnasier
Danske SOSU-skoler
VUC-Lederforeningen
Danske Erhvervsakademier
Professionshøj skolernes Rektorkollegium.

Invitation til energikonference
Formål

Tilmelding, dato og sted

Konferencens formål er at understøtte og inspirere
jer i jeres arbejde med energioptimering:

Onsdag den 21. marts 2018
Kl. 10.00 - 15.45

• Inspiration til energieffektive løsninger

Syddansk Erhvervsskole
Petersmindevej 1F
5000 Odense C
Tilmeld dig her

• Udnyttelse af energidata
• Videndeling med mulighed for at opsøge sparring
og samarbejde med andre institutioner
• Inspiration til energieffektive indkøb ved
præsentation af relevante rammeaftaler på
bygnings- og serviceområdet
På dagen vil I blive præsenteret for inspirerende,
brugbar og praksisnær viden fra bl.a.
Energistyrelsen og Bygningsstyrelsen.
Desuden vil tre uddannelsesinstitutioner dele deres
erfaringer med energieffektivisering.
Endelig vil der være et tankevækkende oplæg om
nudging og adfærdsdesign.

Sidste frist for tilmelding er den torsdag den 15.
marts kl. 12.00.
Der er plads til ca. 120 deltagere, og tilmelding sker
efter først- til-mølle-princippet.
Det er gratis for institutionsrepræsentanter at deltage
på konferencen.
Du er meget velkommen til at videresende denne
invitation til relevante personer og enheder internt i
jeres organisation, som kunne have interesse i at
deltage. Vær opmærksom på, at hver deltager skal
tilmelde sig selv.

Hvem kan deltage

Mere information

Konferencen henvender sig til beslutningstagere/
ansvarlige på økonomi- og bygningsområdet på de
selvejende institutioner eksempelvis
økonomidirektører, administrationschefer, rektorer,
bygningsansvarlige m.fl.

Hvis du har brug for yderligere information om
konferencens indhold, kan du henvende dig til
Pia Nørskov Nielsen (UVM):
pia.norskov.nielsen@stukuvm.dk
Iben Appelt Kvist (UFM): iak@ufm.dk
Irene Pless (UVM): Irene.Pless@uvm.dk
Jens Hedegaard Madsen (SKI): jhm@ski.dk.

Program
1. session
9.30 - 10.00

Morgenmad og registrering

10.00 - 10.10

Velkomst og introduktion
v/ Partnerskabet for Effektive Indkøb på de Selvejende Institutioner

10.10 - 10.30

Status på energibesparelser på selvejeområdet
v/ kontorchef Nicolai Ebsen, Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (UFM) og
kontorchef Kristian Brink, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (UVM)

10.30 - 11.00

Energimærkning og energieffektivisering
V/ Energistyrelsen

11.00 – 11.30

Energidata: Hvordan kan data anvendes til øget energieffektivitet?
v/ teknisk konsulent Bjarne Dalgaard, Bygningsstyrelsen

11.30 – 12.30

Introduktion til nudging og adfærdsdesign. Kan nudging lede til energibesparelser?
v/ direktør Ashley Brereton, Brave

12.30 - 13.00

Frokost

2. session

Cases og erfaringer: Energieffektive løsninger på uddannelsesinstitutionerne

13.00 - 14.15

Case A: Espergærde
Gymnasium
v/ miljøkoordinator Bodil B.
Bidstrup

14.15 - 14.45

Gruppedrøftelser (med kaffe og kage): Lejlighed til drøftelser, videndeling og sparring

3. session

Indkøb på bygnings- og serviceområder

14.45 - 15.30

Indkøb af energimærkning samt præsentation af relevante rammeaftaler til at understøtte
effektiv drift og indkøb på bygnings- og serviceområdet
v/ kundepartner Jens Hedegaard Madsen, SKI

Case B: Professionshøjskolen Case C: Syddansk
Metropol
Erhvervsskole
v/ bygningschef Michael Olsen
v/ bygningschef Søren Bagge

Information om følgende aftaleområder: Rådgivende ingeniørydelser, arkitektydelser, materialer til
bygningsdrift og -vedligehold.

15.30 -

Afrunding og tak for i dag

Med venlig hilsen
Undervisningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet samt SKI

Partnerskabets styregruppe, Rådgivningsgruppen, har følgende medlemmer, der udpeges af institutions- og
lederforeningerne på UVMs og UFMs institutionsområder:

•

Claus Engsted, økonomi- og administrationschef, Randers Social og sundhedsskole (formand, udpeget af
Danske SOSU-Skoler)

•

Ib Thyge Christensen, indkøbs- og regnskabschef, UC Capital (næstformand, udpeget af Professionshøjskolernes
Rektorkollegium)

•

Susanne Dyreborg, AC fuldmægtig, VIA UC (udpeget af Professionshøjskolernes Rektorkollegium)

•

Tina Karsberg Nygaard, indkøbskoordinator, EUC Sjælland (udpeget af Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier)

•

Anne With-Knudsen, økonomikonsulent, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (udpeget af Danske Erhvervsskoler og Gymnasier)

•

Henrik D. Rasmussen, økonomi- og ressourcedirektør, CELF, (udpeget af Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier)

•

Ulla Lundgaard, administrationschef, Viborg Gymnasium (udpeget af Danske Gymnasier)

•

Jytte Colling, indkøbschef, Slagelse Gymnasium (udpeget af Danske Gymnasier)

•

Jonas Høgh Jeppesen, økonomi- og analysekonsulent, Danske Gymnasier (udpeget af Danske Gymnasier)

•

Line Møller Grosen, konsulent, Danske SOSU- Skoler (udpeget af Danske SOSU-Skoler)

•

Torben Hollingdal, økonomi- og administrationschef, VUC Djursland (udpeget af VUC-lederforeningen)

•

Per Nielsen, ansvarlig for driftsudvikling, KEA, (udpeget af Erhvervsakademiernes Rektorkollegium)

Rådgivningsgruppen betjenes af et sekretariat via:

•

Irene Pless, irene.pless@uvm.dk eller på 33 92 55 48

•

Jens Hedegaard Madsen, SKI: Jhm@ski.dk eller på 40 55 38 63

