
Johnogde
Varmt vand. Det varme
vand kommer fra Vest-
forbrændingen og bliver
sendt ind gennem rørene
og op til radiatorerne i
klasselokalerne. Bagef-
ter skal det tilbage til
Vestforbrændingen.
“Nu er det blevet koldt.
Kan I mærke det?” spør-
ger John Bodin.

Lyseslukker. John får
sig et hold hjælpere, der
sørger for, at lyset bliver
slukket, når der ikke er
brug for det.

Sortering. Affald skal
sorteres i glas, pap,
plastik, papir, farligt,
elektronisk, restaffald,
jern og metal.
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Eleverne i tredje klasse påHusumSkole er
blevetmeremiljøbevidste og har lært at
give en håndmed i det daglige.De er blevet
en del af skolens energiteam, og det er
teknisk ejendomsleder JohnBodin,der har
stået for oplæringen.
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[energiteam]
John Bodin, teknisk ejen-
domsleder på Husum Skole,
underviser tre til fire elever
ad gangen med seks lektio-
ner i en uge. Når de er ud-
lært, får de hver en badge
med energiteamets logo.

Forvandling. “I kan se
Vestforbrændingen lige
over de tage. Der havner
alt vores affald. Det
bliver brændt, så der
kun kommer damp ud,”
fortæller John Bodin.
“Er det ikke sådan, at
der kommer skyer,”
spørger Natascha.
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Tyggegummi. “Det sid-
der godt fast, så det har
nok været her længe,”
siger Marie, som til sidst
må få hjælp af John.

Graffiti. “Jah!” råber
børnene. John Bodin har
lige fortalt, at de skal
rundt at erne graffiti
og tyggegummi. ”Vi kan
lide det, fordi det er
sjovt og svært,” siger
Marie og Natascha.
Selvom nogle af de
store siger, at det er
slavearbejde. Men det
er jo også de dem, der
laver graffitien.

Skjortetricket. “Vi skal
fylde skraldeposen med
skrald – ikke med luft,”
forklarer Marie og Na-
tascha, mens de viser,
hvordan de kan få en
tom mælkekarton til at
ligne en sammenfoldet
skjorte.

Badge. Når børnene er
færdige med oplærin-
gen, får de en badge
som bevis på, at de er
en del af Husum Skoles
energiteam.
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