
Funktionsbeskrivelse for støj og møg i skoleåret 2013-2014 
 

Baggrund 

Igennem mange år har vi oplevet støj og møg på Nørre G som et stort problem og har med jævne 

mellemrum diskuteret det i forskellige udvalg på Nørre G. Vi har forsøgt med en løftet pegefinger 

over for eleverne og har desuden lavet et oprydningsmodul for alle klasserne hvor de skulle følge 

vores pedeller i et modul og hjælpe med at rydde op forskellige steder på skolen. Vores tiltag har 

ikke haft den ønskede effekt, hvilket både elever og lærere har bemærket. I elevrådet nedsatte man 

således et skraldespandsudvalg, som på en sjov måde skulle ændre vaner og holdninger hos elever 

og lærere mht støj og møg. På samme tid diskuterede lærere og ledelse i Samarbejdsudvalget 

samme problematik, hvilket nu har resulteret i en støj og møg-gruppe på Nørre G, som består af 

elever og ledelse.  

 
 

Projektets mål 

  

Vi ønsker at forbedre læringsmiljøet og tilfredsheden blandt lærere og elever på Nørre G 

 

  

Projektets ansvarsområder 

 

 Kampagneplan for 2013-2014 (følg link). Vi laver 4 kampagner fordelt over skoleåret, hvor den 

første kampagne henvender sig til vores nye 1.g-elever, da de på et tidligt tidspunkt skal introduceres 

til skolens støj og møg-politik. Kampagnerne vil bestå i sjove events og nudging, hvorved vi ved 

hjælp af det kærlige puf langsomt ændrer elever og læreres adfærdsmønstre i forhold til støj og møg.  

 Vi vil gerne lade fagene indgå i arbejdet med støj og møg, således at eleverne i fagene udarbejder 

konkrete støj og møg-kampagner på Nørre G. I arbejdet med kampagnerne kunne idegenerering, 

kreativitet, kommunikation m.m. stå i centrum.    

 Vi vil opfordre lærerne til at sørge for, at eleverne efter modulet rydder op efter sig, så lokalet 

efterlades i pæn stand. 

 Adfærdsforskeren Pelle Guldborg Hansen skal afholde et par forelæsninger på Nørre G (for lærere 

og elever) for at styrke projektets legitimitet. 

 

 

Evaluering og opfølgning  

Spørgeskema til eleverne ved årets start og ved årets afslutning  

Ansvarlige 

Støj og møg-gruppen på Nørre G (JR, MH, 5 elever og ekstern konsulent Kaare Grundtvig) 
 


