
   

 

Opsamling på Match-making workshop 

’Indeklima i offentlige institutioner’ 

 
Opsamling 
Formålet med workshoppen var at præsentere kommunernes udfordringer på indeklimaområdet 

overfor relevante samarbejdende virksomheder i projektet, der kunne have interesse i 

indeklimaproblematikken samt give bud på, hvordan nye løsninger kunne testes og udvikles. 

Rammen for dagen var, hvordan læring og trivsel skabes blandt folkeskoleelever via udvikling af 

nye løsninger til indeklimaområdet. 

 

Kobling af indeklimaudfordringer og kompetencer hos 

virksomhederne 

De væsentlige pointer og indsigter fra workshoppens første del, som fokuserede på at koble 

virksomhedernes kompetencer til udfordringen, var: 

Indretning (vinduer, døre 
og borde)? 

Størrelse og 
placering? 

Lokalets 
udnyttelsesgrad? 

Antal elever og 
årgange? 

Beskriv faktuelle forhold 

Elevinddragelse er svær 
på kort bane: 

• Institutionalisering 

• Teknik 

• Lærerengagement 

Konkurrencer Politisk interesse 

• Indeklima som 

indsatsområde 

Holistisk tilgang 

• Kombination 

af tiltag 

Motivation vs. 
overvågning 

Belønningssystem? Ambassadører 

• Inklusionsbørn 

Skoledagens 
struktur 

Hvem har ansvaret? 

• Hvorfor ændrer 

den enkelte ikke 

adfærd? 

Kampagner 

• Fx via 

elevråd 

 For lidt eller forkert Trivsel 

• Mobning 

• Motion 

• Indeklima 

Beskriv pædagogiske forhold her 

Fysiske aktiviteter? Læring? Trivsel? Pædagogisk tilgang 
til indeklima? 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Indretning (vinduer, 
døre og borde)? 

Størrelse og 
placering? 

Lokalets 
udnyttelsesgrad? 

Antal elever og 
årgange? 

Beskriv faktuelle forhold 

Udskiftning af luft: 

• Mekanik skal 

virke 

• Suppleret af 

adfærdsideer 

• Udnytte 

gange/ekstra 

”rum” 

• Info/synlighed  

Teknik + lavt 
hængende frugter 

Inddrage slutbruger Ejerskab/ansvar 

Lys/lyd Indretning 
 

  

Beskriv pædagogiske forhold her 

Fysiske aktiviteter? Læring? Trivsel? Pædagogisk tilgang til 
indeklima? 

 

Indretning (vinduer, døre 
og borde)? 

Størrelse og 
placering? 

Lokalets 
udnyttelsesgrad? 

Antal elever og 
årgange? 

Beskriv faktuelle forhold 

Socialt aspekt: 

• Medejerskab 

• Dukseordning 

1 lokale på 60-
65m2 

Varme og lys Ansvar og 
forpligtelse 

Teknologi vs. indretning Vinduesparti mod 
syd 

22 elever på 13-14 år Luft/lugt 

Pædagogiske/lærerstyrede Kultur – hvilken 
betydning har den? 

Lærerteam 5-6 
lærere 

Rod/skidt på gulvet 
negativt samspil 
ml. elever og lærere 

Motivation   35 timer pr. uge  

 Medejerskab + 
tjekliste 
Viden – ansvar - 
alvor 

Self-tracking – egne 
data  

Sociale dyr – adfærd 
evt. sammenlignet 
med konsekvenserne 

Beskriv pædagogiske forhold her 

Fysiske aktiviteter? Læring? Trivsel? Pædagogisk tilgang 
til indeklima? 

 

 

 

 

 



   

 

Øvrige opmærksomhedspunkter 

• Flere test i skolerne – hvad går galt? 

• Fokus - også på det psykiske/mentale indeklima?  

• Ledelsen har ansvar for at forandre kultur for lærer, elever, forældre 

• Belønningssystemer og kampagner, fx ugens klimaklasse og indeklimakampagner 

• Adfærdsændring og systemer er nødvendigt for at skabe forandring  

• Fra indeklima til trivsel – belønningssystemer i samspil med bløde værdier og adfærd 

• Ikke én løsning men flere forskellige og dynamiske løsninger (udvikler sig over tid)  

• Evt. certificering – skolen forpligter sig til at arbejde med indeklima for at opnå certificering 

som indeklima-skole  

• Et vedvarende fokus på alle strategiske og operationelle niveauer (ledelse, lærer, elever) 

• Læren som klimapilot (ordner oprydning, udluftning etc.)  

• Medejerskab fra eleverne  

• Opbakning fra ledelse  

• Virksomheder som medundervisere  

• Synergi mellem konsulenter og undervisning  

• CO2 i fokus 

• Mekanisk ventilation skal være til stede, men ventilationen skal kombineres med noget andet  

• Synliggørelse af ventilation – ejerskab/ medansvar (+ viden)  

• Ingeniørvidenskab + nudging => løsning  

• Mobile løsninger, som integreres i rum og inventar 

 

Virksomhedernes inputs og kompetencer 

Hvad er vigtigt at tage højde for, når rette match af virksomheder og kompetencer sammensættes? 

 

• Teknologiske- vs. adfærdsløsninger. Begge former for løsninger har sin berettigelse i projektet.  

• Husk: Fokus på de lavthængende frugter 

• Hverken teknologi eller adfærd kan stå alene, men bør kombineres 

• Stort fokus på omfattende kulturændrende initiativer og koblingen til udvikling af div. 

konkrete løsninger. Måske udenfor OPI LDL?  

• Husk også at fokusere på andet end CO2. Lyd og dernæst lys og hygiejne er også væsentlige 

faktorer.  

• Vi opererer i et spænd mellem aktive vs. passive løsninger (med/uden involvering af brugerne 

af rummet) og teknologi vs. adfærd.  

• Udvikling af kommende løsninger bør ske med via en kobling mellem påvirkning af adfærden 

hos elever, lærer, ledere mv. + teknologi, som dels kan understøtte adfærden og dels påvirker 

indeklimaet uafhængigt af adfærden blandt brugerne af rummet 

• Vigtigt med fleksible/mobile løsninger, som giver brugerne af rummet en oplevelse af at kunne 

påvirke indeklimaet 

Samarbejdspotentialet virksomheder imellem afdækkes nu via en række dialogmøder med flere 

virksomheder ad gangen. I den forbindelse er en mulighed for konsortiesamarbejde mellem Horn 

Group, MDT, Indretning med Mening og Pay4It identificeret.  



   

 

Her kan både luft, lyd og lys adresseres, hvor både tekniske, pædagogiske, indretnings- og 

adfærdsløsninger kombineres - med og uden direkte involvering af lærer og elever (passive/aktive) 

i fremtidige løsninger. Der følges op på denne samarbejdsmulighed og muligheder for samarbejde 

mellem de øvrige virksomheder efter uge 30.  

 

 

 

 

  

 


