- nu med svar 
Din lærer kommer med opgaver til jer. De er printet på to ark papir, men det kunne sagtens være på ét ark forside og bagside. Ville det være en god idé?
 Ja, fordi vi kun bruger halvt så meget papir.
Din fordel: Du halverer dit papirforbrug, ligesom papirstakkene kun bliver halvt så høje. Papiret har to sider og de er lige gode. Du kan også bruge bagsiden af gamle print til huskesedler, kladdepapir eller tegnepapir.
1)

2) Senere er du på biblioteket for at finde oplysninger til en opgave. Når du finder det, du leder efter, trykker
du på print for at tage det med tilbage til klassen. Men er det en god ide?
 Nej, for vi kan bare se oplysningerne på vores computer i klassen eller på vores Ipad
Din fordel: Færre print betyder mindre bunker af papir at holde styr på, og skolens skal ikke købe lige så
meget papir, el og printpatroner. Vænner du dig til kun at printe, når det virkelig er nødvendigt, kan du nøjes
med at tænde printeren, når der skal printes, og så slukke for printeren igen og på den måde spare de
mange timer på standby.
3) Så er der frokostpause og alle styrter ud af klassen. Men hov - hvem slukker for computeren? Det er smart,
hvis du sætter den til selv at gå på standby efter få minutter, fordi:
 Så sparer vi en masse strøm, når vi alligevel ikke bruger computeren
Din fordel: Ved at indstille computeren, så den automatisk går i dvale efter 2 minutter, kan du skære 90 % af
computerens overflødige strømforbrug. Elforbruget til en alm. computerfladskærm falder med mere end 95
%, hvis den går på standby.
På globalt plan udleder computere og andet it-udstyr 2 % af verdens CO2 - det samme som alle verdens
passagerfly. Så du kan gøre en stor forskel ved at aktivere computerens strømsparefunktion. Det meste af
tiden din computer er tændt, står den nemlig bare og venter på dig.
4) Du rydder op i din skoletaske og finder en hel del gamle krøllede papirer, som du ikke skal bruge mere. Men
hvad gør du med dem?
 Jeg smider det i papkassen til brugt papir, for så kan det blive til nyt papir
 Vi har ikke nogen steder at smide det brugte papir, så jeg vil bede elevrådet om at finde en løsning
Din fordel: Det meste af dit affald er værdifuldt og kan få nyt liv ved at blive indsamlet og genanvendt.
Er der kun én skraldespand, vil den også blive fyldt med bananskræller, emballage og alt muligt andet affald.
Derfor er det smartere med to affaldskurve: En til papir og en til regulært affald. Mange skoler har
arrangeret det, så man også kan sortere pap, batterier, metal, toner, plastic, sparepærer og andet, som kan
genanvendes. Tænk over, hvordan det er på din skole.
5) Så ringer det ud efter sidste time, og alle styrter ud af klassen. Men hov - hvem slukker lyset?
 Det gør jeg, for jeg er altid den sidste - eller også gør den sidste det
 Det gør den der fejer gulvet, for det er den sidste der går ud
Din fordel: Hvis du ser lyset og slukker det, når du går, sparer du strøm og viser de andre i klassen, at du ikke
lader strøm gå til spilde. På landets skoler og arbejdspladser spilder man omkring 40 % af elektriciteten uden
for arbejdstid.

