Den årlige miljøledelsesgennemgang 2016

Centrets miljøledelsesgennemgang 2016 er nu gennemført og følgende er konstateret:
Borgervænget

Affald

Miljø & pædagogik

Konstaterede afgivelser
eller anbefalinger til
forbedring.

kommentarer

Der er en tilfredsstillende
affaldssortering, stedet har gårdmand
der varetager opgaven. der er et
særskilt affaldssorteringsrum, hvor der
på døren er skriftlig anvisning. se i øvrigt
nedenstående ”miljø og pædagogik”
Tilbuddet inddrager miljø på mange
niveauer i deres pædagogiske
aktiviteter. følgende holdbeskrivelse
findes på deres hjemmeside:
Tanken med mandagens miljøhold er, at vi
sammen udfører et meningsfuldt stykke
arbejde. Vi rydder op på grunden, sorterer
affald, snakker miljø, genbrug og
bæredygtighed. Personalet støtter og
vejleder i brug af redskaber og opfordrer
gennem aktiviteterne til at være ansvarlig
overfor miljøet.

FORMÅLET
I miljø arbejdet er der fokus på
fællesskabet. Når vi passer på miljøet
passer vi også på hinanden, og alle har en
plads og et ansvar
Når vi sorterer affald og genbruger papir,
pap og glas bliver vi bevidste og ansvarlige
borgere, der passer på miljøet. Både det
nære miljø og fællesarealerne på
Borgervænget og miljøet, luften, vandet og
naturen generelt!
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APB

APB findes ved stikprøve,
men en anbefaling vil være
at man fremover skriver
den på PC fremfor
håndskrevne, af hensyn til
læsevenligheden.

beredskab

Energiforbrug Herunder Agenda
2100

Indkøb og økologi

Det præcise % tal er ikke

Pt. er mandagsholdet nedlagt, men der
er borgere der fortsat varetager
opgaverne.
Derudover har tilbuddet sejlhold,
vandrehold, bålpladsaktiviteter og
lignende.
Ovenstående aktiviteter er en del af
stedets kerneprofil og centerledelsen
kan anbefale stedet som en
inspirationskilde for andre.
Ved stikprøve forefindes der tydeligt
opsatte sikkerhedsdatablade og APBer

Af hensyn til målgruppens sårbarhed er
der ikke afholdt brandøvelse med
borgerne. Det opleves at der er gode
brandprocedure på stedet; der er
begrænsning på hvor mange
kørestolsbrugere der må være i
kælderen, man ved hvordan elevator
kan betjenes ved strømsvigt, alle
medarbejdere har førstehjælpskursus
(3.6.2013) og opfølgende
førstehjælpskursus (12.10.2016). Der er
kendskab til at brandskabe ikke må
spærres med materiel og at der er
evakueringspassager i salen.
God procedure: der laves lister med
hvem der er fremmødt om morgenen og
talt op hvor mange der skal ud ved
akutevakuering.
Seneste øvelse: 4.11.2014 for
medarbejdere.
Det oplyses at kørselsfirmaet kører
co2venligt. Dagtilbuddet ligger fysisk i et
andet tilbud, hvor deres gårdmand
oplyser at man i årevis forgæves har
bedt KEJD om at opsætte interne målere
på energikilder, derfor ingen
Agenda2100.
I Flere lokaler er der opsat tænd/sluksensorer på lyset, samt opsat
vandsensorer på vandhaner.
Kantinen kører på høj økologi.
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oplyst, kantinen drives af
Lavuk der har
driftsoverenskomst med
BUF
Dokumentation & Miljø

Lokal-MED har haft ”gennemgang af
love og regler på miljøområdet” på
dagsorden. Skema og referat modtaget
af MAMKO den 19.12.2016.
AfdelingsMED drøfter miljø på
førstkommende møde efter Centerets
årlige miljøledelsesgennemgang.

kommentarer

Lærkevej

Konstaterede afgivelser
eller anbefaling til
forbedringer.

Affald

Miljø & pædagogik

APB

beredskab

Energiforbrug Herunder Agenda
2100
Indkøb og økologi
Dokumentation & Miljø

Det anbefales at lave en
opdateret samlet APB-side
til mappen med
sikkerhedsdatablade samt
indkøbe øjenskyl.

kommentarer

Der sorteres i de opsatte containere.
Glas, batterier, metal og plast køres til
genbrugspladsen.
Målgruppen har et meget lavt
forudsætningsniveau, men der arbejdes
med sansestimuli ved at der dagligt er
ture ud af huset og der deltages i
badeture, sejladsture og lignende.
Leverandør leverer
sikkerhedsdatablade.
Det tilstedeværende personale kunne
ikke finde APBerne.
Det er ikke muligt at afholde
brandøvelse med borgerne da
målgruppen er sårbare overfor
ændringer.
Beredskabsplan.
Førstehjælpskursus: 3.6.2013 &
12.10.2016
Det er ikke muligt at måle lokalt.
Mælk og andre dagligvarer købes så vidt
muligt økologisk.
Lokal-MED har haft ”gennemgang af
love og regler på miljøområdet” på
dagsorden. Skema og referat modtaget
af MAMKO den 22.12.2016.
AfdelingsMED drøfter miljø på
førstkommende møde efter Centerets
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årlige miljøledelsesgennemgang.
kommentarer

Strødamvej

Affald

Miljø & pædagogik
APB

Konstaterede afgivelser
eller anbefaling til
forbedringer.
Opstille beholder til hård
plast. Der skal tages
kontakt til udlejer for
papsortering, da udlejer
har fjernet containeren.
Mangler. Det anbefales at
lave en APB-forside til
mappen med datablade
samt at indkøbe øjenskyl
til anbringelse i køkkenet.

kommentarer

Der sorteres i kælderen. Udlejers service
er mangelfuld.

Gåhold.
Der er sikkerhedsdatablade men ikke
APB.

Beredskab

Der er afholdt brandøvelse: 9.1.2014
1. hjælps kursus:
3.6.2013/12.10.2016

Energiforbrug Herunder Agenda
2100
Indkøb og økologi
Dokumentation & Miljø
kommentarer

Der er i lejemålet ikke adgang til målere.

Søndre Fasanvej

Køkkenets økoprocent er pt på 82 %

Konstaterede afgivelser
eller anbefaling til
forbedringer.

Affald

Miljø & pædagogik

APB

Beredskab

Beredskabsplan skal i 2017
gennemgås og evt.
revideres

kommentarer

Der sorteres affald korrekt, og borgerne
er medinddraget i opgaverne.
Tilbuddet anvender miljøbilen
Se ovenstående rubrik..
Der inddrages miljø på de forskellige
hold og medlemmerne har mulighed for
at medbringe batterier og lignende.
Ved stikprøve findes APB og
sikkerhedsdatablade på centrale
lokationer.
Førstehjælpskursus:
3.6.2013/12.10.2016
Beredskabsplan udarbejdet af
Københavns Brandvæsen
Brandøvelse: er afholdt i 2015 af
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Københavns brandvæsen uden borgere.
Der er daglig procedure med
afkrydsning og tjek af branddøre.
Er ikke muligt.

Energiforbrug Herunder Agenda
2100
Indkøb og økologi

Der købes økologisk hvis muligt. Der
købes dog sukkerfri saft fremfor
økologisk af sundhedsmæssige hensyn.
Lokal-MED har haft ”gennemgang af
love og regler på miljøområdet” på
dagsorden. Skema og referat modtaget
af MAMKO den 10.1.2017.
AfdelingsMED drøfter miljø på
førstkommende møde efter Centerets
årlige miljøledelsesgennemgang.

Dokumentation & Miljø

kommentarer

Staben

Affald
Miljø & pædagogik
APB
beredskab
Energiforbrug Herunder Agenda
2100
Indkøb og økologi

Dokumentation & Miljø
kommentarer

Konstaterede afgivelser
eller anbefaling til
forbedringer.

kommentarer

Der sorteres.
Ikke relevant
APB forefindes i rengøringsrummet.
Endnu ikke afholdt da man kun har boet
i lokalerne i 2 måneder.
Ikke tilgængeligt.
Ikke relevant/ stabskontoret består
primært af genbrugsfund
Kaffe, mælk og lign. indkøbes så vidt
muligt økologisk.
Ligger i MEDregi samt dokumentation
af den årlige gennemgang.
Det er et fokusområde for staben at
gennemgå de nye lokaler i forhold
miljøoptimering

