
Skru kun lidt op for 
vandet når du vasker 
hænder, så sparer 
du vand og gør Viola 
glad.  

Viola hjælper dig med 
at slukke tørsten. Hvis 
du drikker fra hendes 
næse, går der nemt 
vand til spilde. Fyld i 
stedet din drikkedunk.  

Violas ven Torben- 
toilet kan både skylle 
stort og småt. Brug 
kun det store skyl, når 
det er nødvendigt.        
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Styr på energien

Her er Vandhanen Viola. 

Hun leverer vand til hele 

skolen gennem sin næse.

Husk at slukke for vandet, 

når du har vasket hænder, 

for ellers bliver Viola forkø-

let, og så drypper hendes 

næse.



Hjælp Stine Stikkon-
takt og sluk for alle 
standby funktioner, 
når du forlader  
klasseværelset.   

Slukker lyset ikke 
automatisk, så husk 
at slukke lyset på Sti-
ne-stikkontakt, når du 
forlader klasselokalet. 

Husk at tage stikket 
ud, når dine appara-
ter er fuldt opladte, så 
hjælper du Stine med 
at spare på strømmen.      
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Styr på energien

Her er Stine Stikkontakt. 

Hun forsyner jeres klasse-

værelse med strøm, så du 

kan oplade din mobil og 

computer, når de er løbet 

tør for strøm. Hjælp Stine 

med at spare på strøm-

men ved at huske at sluk-

ke på alle kontakter, når 

du forlader et rum.  



Styr på energien

Hjælp Ronny med ikke 
at få det for varmt og 
husk at klæde dig efter 
årstiden.

Radiator Ronny kan 
ikke justere varmen, 
når han er dækket til. 
Du må derfor ikke hæn-
ge ting på radiatoren. 

Husk at slukke for  
Radiator Ronny, hvis 
du åbner vinduet.  
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 Her er Radiator Ronny.  

I et klasseværelse skal 

temperaturen være mel-

lem  20-22 grader. Det 

sørger Ronny for, så 

klasseværelset er varmt, 

når det er koldt og koldt 

når det er varmt.



Styr på energien

Hjælp Lone med at 
forblive glad og variér 
undervisningen med 
aktiviteter udenfor eller 
i andre rum på skolen.  

Hold ‘pustere’ - dvs. små 
pauser i undervisningen, 
og husk at forlade lokalet 
i alle pauser. På den måde 
undgår du at luften bliver 
tung og Lone træt.   

Er der ikke automatisk 
ventilation i dit klas-
seværelse? Så luft ud 
regelmæssigt og skab 
gennemtræk. 
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Her er Lone Luft. Lone 

sørger for at luften i klas-

seværelset er frisk, så der 

er rart at være. Når luften 

er tung bliver Lone trist 

og træt.  
 

Husk derfor at lufte ud, så 

bliver Lone glad.    


