CSR-politik for Skive Tekniske Skole
Hos Skive Tekniske Skole er ansvarlighed og etik vigtige elementer, som også indgår Corporate Social Responsibility (CSR). CSR afspejler sig i skolens frivillige arbejde på at integrere
sociale og miljømæssige hensyn samtidig med, at skolen drives som en bæredygtig skole.

Skolens kerneforretning er undervisning, som skolen udviser stor ansvarlighed overfor. Der
er stor mangfoldighed på Skive Tekniske Skole, og skolen tager udgangspunkt i denne
mangfoldighed via fleksibilitet, således at der så vidt muligt er lige muligheder for alle. Skolen har således generelt fokus på ansvarlighed i forhold til det enkelte menneske, som skal
fungere og udvikle sig sammen med andre mennesker på Skive Tekniske Skole.
Skolen fungerer derudover som en del af samfundet og naturen i øvrigt, hvor det ligeledes
er skolens intention at agere ansvarligt. Samtidig har skolen fokus på bæredygtighed såvel
økonomisk som rent miljømæssigt, som er fundamental for skolens eksistens.
CSR politikken skal medvirke til systematisk at synliggøre arbejdet med ansvarlighed og
bæredygtighed hos Skive Tekniske Skole med det enkelte menneske i centrum.
Nedenstående figur viser skolens inddeling af CSR-aktiviteter i 7 hovedområder (Ashridges
model). Skolens CSR arbejde er dynamisk og afspejler sig i forskellige værdier, indsatser og
aktiviteter, som fremgår nedenfor.
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Ledelse, vision og værdier
 Skolens indsatskontrakt indeholder tre basisrammemålsætninger, hvor den ene er bæredygtighed herunder også CSR. Skolen har derfor også en politik for området. CSR er
endvidere integreret i skolens personalepolitik.
Interessentrelationer
 Skolen er i kontakt med det omgivende samfund og indgår i samarbejde med relevante
interessenter og kræfter om miljøaktiviteter fx med Skive Kommune, hvor skolen er hovedsponsor for Energigruppen. Skolen bidrager endvidere med erfaringer og ideer.
Samfundsaktiviteter
 Skolen løfter opgaver for Skive Kommune i forhold til at støtte op om sociale og arbejdsmarkedsmæssige tiltag i Skive Kommune
 Skolen laver specielle forløb i samarbejde med jobcentre
 Skolen støtter velgørende organisationer fx for kræftramte børn og handicapidræt.
 Teknisk Gymnasium Skive har et årligt tilbagevendende samarbejde med Ulandssekretariatet
 Skolen stiller lærere/elever til rådighed i forbindelse med arrangementer i Skive by
 Arbejdet i Erhvervskollegiet er tilrettelagt, så vi i det daglige tager et socialt ansvar:
o Vi møder alle elever med tillid på en anerkendende måde. Vores normalitetsbegreb
er bredt. Vi betragter eleverne som ligeværdige med lige ret til en placering i fællesskabet, uafhængigt af forudsætninger og baggrund.
o Vi tager hånd om udsatte elever, som befinder sig i periferien og hjælper dem ind i
fællesskaberne på Erhvervskollegiet. Vi har mentorer med pædagogisk efteruddannelse, som arbejder målrettet med udsatte elever på Erhvervskollegiet.
o Vi stiller pladser til rådighed for elever som ikke opfylder de almindelige betingelser
for at bo på Erhvervskollegiet, men som kommer fra et miljø eller har forudsætninger som gør, at det vil være godt for dem som led i deres udvikling.
o Skolen har indrettet værelser, som er særlig velegnede til elever med handicap og i
hver enkelt tilfælde være opmærksomme på, om der skal fremskaffes særlige hjælpemidler til den enkelte elev og i givet fald være behjælpelige hermed.
o Skolen har indrettet værelser som er lidt større end gennemsnittet, så der er plads til
at elever med børn kan have disse boende, hvis det er hensigtsmæssigt.
 Teknisk gymnasium Skive har indgået en samarbejdsaftale med et amerikansk universitet, hvor samarbejdet drejer sig primært om teknologi og innovation og international
kultur. Her er CSR en del af det samarbejde qua indholdet af de faglige tiltag de to institutioner i mellem.
Miljøaktiviteter
 Skolen har bragt bæredygtig fokus ind i hele organisationen og opfordrer alle til at tage
et miljømæssigt ansvar f.eks. også i forhold til affaldssortering.
 Skolen er bevidst om sit ansvar for miljøet og har investeret i jordvarme, solvarme og
har stor fokus energirigtigt valg ved renovering.
 Skolen udvikler forretningsgange og processer i driften med henblik på at spare på ressourcer og energi.
 Bæredygtighed inden for miljø er et parameter, der indgår i elevernes arbejde i profilfagene teknologi, byggeri & energi, design og produktion, proces, levnedsmiddel og sundhed.
 Planlægningen og udførelsen af nybyggeriet på skolens erhvervskollegium har implementeret et omfangsrigt grønt karaktertræk.
 Der opfordres til og føres en god og sund selvkontrol mht. brug af materialer i forbindelse med elevarbejder.
 Erhvervskollegiet er indrettet, så vi i det daglige tager en række miljøhensyn:
o Minimal CO2 udledning gennem brug af vedvarende energikilder til opvarmning af
varmt vand i haner og radiatorer i form af solfangere, jordvarme og energibrønde.
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o Minimal CO2 udledning gennem brug af vedvarende energikilder til produktion af el i
form af solfangere.
o Lavt elforbrug på værelserne via kortsystem, så lys og elektriske apparater slukkes
og el radiatorer går ned på lavt niveau, når eleven forlader værelset.
o Der hele tiden fokus på nye initiativer med at inddrage eleverne i at skabe et bæredygtigt Erhvervskollegium.
Skolen forsøger at finde nye og miljøvenlige produkter til at udskifte eksisterende produkter.
Skolen tænker på energi forbrug, når der købes nye maskiner.

Leverandøraktiviteter
 Skolen tilstræber at købe ind med øje for fair trade, økologisk og andre miljømærker.
 Teknisk Gymnasium Skive har som ovenfor nævnt kontakt til Ulandssekretariatet, der
netop har børnearbejde, arbejds- og levevilkår for børn som fokusområde.
Medarbejderaktiviteter
 Skolens indsats i forhold til medarbejderaktiviteter har fokus på arbejdsmiljø såvel fysik
som psykisk, sundhed generelt med sponsering af frugt, tilskud til motion og sund kantinemad.
 Skolens sociale ansvar i form af fastholdelse, integration af personer med nedsat arbejdsevne eller orlov ved egen eller nærmeste families sygdom vægtes højt.
 Skolen har derudover en seniorpolitik og har forståelse for de forskelligheder, der er en
nødvendighed for anvendelse heraf.
 Skolen medvirker til at sikre den enkeltes tilknytning til arbejdsmarkedet via kompetenceudvikling.
 Skolen giver mulighed for, at medarbejdere kan få aldersreduktion, når de fylder 60
 Skolen tilbyder allehånde aktiviteter, der skal fremme arbejdsglæden og den almene
sundhed og hindre stress.
 På Teknisk gymnasium Skive er idræt og sundhed en fast del af introduktionsforløbet for
nye elever.
 Erhvervsuddannelsesområdet kører sundhedsfremmende tiltag for deres elever også på
en massiv skala i forbindelse med opstarten på et nyt skoleår.
Undervisningsaktiviteter
 CSR er ofte en del af elevprojekter navnlig omkring bæredygtighed og miljø
 CSR en generel del af introduktionen for nye elever på teknisk gymnasium – især omkring ansvarlighed i forhold til andre mennesker
 Skolen har også fokus på gruppen udsatte og svage unge i form af tilbud om støtte fra
fx mentor, specialpædagogisk støtte mv.
 I skolens studiecenter er der studievejledning og et mentorkorps til rådighed, ligesom
der er indgået aftale om fri psykologhjælp til den enkelte. Skolens studiecenter medvirker til elevernes uddannelse, gennemførsel og trivsel.
 Skolens gennemførelsesindsats understøtter skolens elever i at gennemføre det uddannelsesforløb, de er tilmeldt med henblik på, at de gennemfører en hel ungdomsuddannelse. Såfremt eleven ikke kan eller ønsker at gennemføre det uddannelsesforløb hjælpes eleven over i anden relevant uddannelse, som matcher elevens ambitioner, forudsætninger og ønsker.
Det kan være på Skive Tekniske Skole, en anden ungdomsuddannelsesinstitution, produktionsskole eller lignende. Gennemførselsindsatsen bygger på et ønske om, at alle
elever på skolen udfolder og udfordrer deres fulde potentiale.
 Medarbejderne i gennemførelsesindsatsen er studievejledere og mentorer med både fælles kompetencer og individuelle spidskompetencer inden for bestemte områder. Deres
arbejde vil i mange tilfælde foregå i samarbejde med kontaktlærere og en række andre
fagpersoner, fx faglærere, uddannelsesledere, UU-vejleder, misbrugskonsulent, psykolog
osv.
 Skive Tekniske Skole arbejder i mødet med elever med udgangspunkt i KRAP - Kognitiv,
Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik.
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Der hele tiden fokus på nye initiativer inden for undervisningsområdet, som kan tilgodese såvel svage som stærke elever.
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