DANSK VAND- & NATURCENTER
Projekt ”Vandværket i Skole”
Tilstandsrapport (light) og
kursusmateriale om eget vandværk med
efterfølgende gennemgang
Velegnet til bestyrelsen som ønsker:
·
et let overskueligt fagligt overblik
·
samarbejde med de lokale skoler
1. Tilstandsrapport (Light):
DVN aftaler et møde/besigtigelse på vandværket
(min. 1 time) hvor der indsamles
materialer om vandværket og
vandværkets daglige rutiner gennemgås.

For vandværket er der mange fordele ved at samarbejde med skolen:
·
Eleverne fortæller familien om oplevelserne med vandværket.
·
Eleven som ambassadør omkring beskyttelse af vand i oplandet - er med til at sikre
fortsat rent drikkevand.
·
Den direkte kontakt med lærerne og eleverne giver mulighed for nye medlemmer til
vandværkets bestyrelse.
·
Medindflydelse på holdningsdannelsen hos
elever omkring vand.
·
Større og dybere lokalt kendskab til vandværket hos bestyrelsen via digitale præsentationer og dermed bedre beslutninger.
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Ud fra disse data, foto, oplysninger m.m. og materialer, som DVN henter via Geus, kommunens
hjemmeside, vandværkets hjemmeside, m.m. laves
en kort tilstandsrapport
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Alle historiske analyser, borejournaler og rapporter
om vandværket indgår i en kortlægning med beskrivelse og vurdering af tilstanden på vandværkets
hoveddele:
· Kildeplads og grundvandsmagasin. Er der
tegn på en uheldig udvikling i råvandets
analyser og udvikling i vandstand?
· De enkelte indvindingsboringer, råvandssystemet, indvindingsstrategi – kapaciteter
m.m.
· Bygning, vandbehandling, rentvandstank,
udpumpningsanlæg m.m.
· Vurdering af historiske analyser på drikkevand og vurdering af tilstanden mht. vandbehandling. Forslag til forbedringer nu
eller i fremtiden.
· Opsætning af forslag til opgaver og en
prioriteret handlingsplan. Hvad kan vandværket med fordel selv udføre af egenkontrol – både teknisk og egenkontrol – test
for bakterier og udvalgte kemiske tests.
2. Skolemateriale om eget vandværk:
DVN udarbejder et kursusmateriale, som er baseret
på tilstandsrapport light og de oplysninger som er
tilgængelige på mitdrikkevand.dk m.m..
·
·
·
·
·

Et udvidet samarbejde mellem skole og
lokal vandværk
Lokal undervisning, der tager udgangspunkt i lokalt vandværk
Fællesfaglig undervisning i 7-9 klassetrin
Åben skole
Grønt Flag - Grøn Skole
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Pris:
Tilbud/overslagspris gives i hvert enkelt tilfælde.
Typisk fra kr. 15.000
3. Mitdrikkevand.dk:
Alle elektronisk tilgængelige data – fx
alle historiske analyser (råvand og
drikkevand) lægges på mitdrikkevand.dk, og vandværket præsenteres med fotos,
rapporter m.m.
Abonnement på mitdrikkevand.dk er påkrævet
(min. pakke 1) da alt skolemateriale skal foreligge
digitalt - klar til undervisning.
Pris for et vandværk med <100 forbrugere:
Oprettelse Årlig drift
Pakke 1:
1000 kr.
500 kr.
Pakke 2
1500 kr.
1000 kr.
Pakke 3
3000 kr.
2000 kr.
4. Praktisk kursus om projektet:
Vi tilbyder et praktisk kursus på 2-3 timer, så aftaler og gennemgang af alle materialer afprøves.
Kurset er både for vandværkspasser, bestyrelse og
skolens lærer. Alt materiale gennemgås, så vandværkets bestyrelse kan få et godt fagligt samarbejde med skolens lærer.
Pris: Afregnes efter medgået tid
Ovennævnte priser er excl. kørsel og moms.
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