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Temanummer 
 
Godt indeklima som led i skolerenovering 
 
Danmarks Lærerforening har i regi af GATE 21 , der er støttet af EU midler, deltaget i et flerårigt projekt  
med det formål ”at understøtte bygningsejerne i at gennemføre en helhedsorienteret skolerenovering”.  
Gate 21 er et parløb mellem regioner, kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner, der arbejder med 
det fælles mål at accelerere den grønne omstilling og vækst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et afgørende element i projektet har været at gennemføre og følge en skolerenovering for at blive klogere 
på alle skridt frem mod et godt resultat. Altså ikke alene et teoretisk eksempel, men en rigtig skole der 
gennemgår en rigtig renovering. 
Der er udviklet et evalueringsværktøj, som alle parter kan have glæde af, men som er særlig egnet for de 
professionelle hos bygningsejerne:  
https://www.gate21.dk/project/skolerenovering-i-en-helhed/ 
 
Danmarks Lærerforening deltager i denne type projekter, fordi folkeskolen er under konstant forandring. 
En forandring som også stiller krav til de fysiske rammer, hvori undervisningen foregår. 
Bygninger og inventar nedslides af vind og vejr samt ikke mindst de aktiviteter, der foregår i bygningerne. 
Når lokalernes belastning øges f.eks. i form af flere brugere i længere tid, må vedligeholdelsen og rengøring 
nødvendigvis også øges i takt hermed. 

 

Hovedbudskaber i GATE 21-projektet: 

 

 At få et sundt indeklima som 

understøtter undervisningen 

 At få det bedste undervisningsmiljø for 

den givne økonomi – eventuelt 

prioriteret over en årrække 

 At inddrage brugerne: elever, lærere, 

skoleledelse, driftspersonale m.fl. 

 At forstå hvordan brugerne ønsker at 

anvende skolen 

 At forstå hvilke funktioner bygningen 

skal have for at skabe det ønskede 

læringsmiljø 

 At økonomi og energibesparelser skal gå 

hånd i hånd med et sundt indeklima 

 

https://www.gate21.dk/project/skolerenovering-i-en-helhed/


 
 
I takt med ændrede krav til undervisningens indhold, og hvordan eleverne skal undervises, ændres metoder 
i arbejdet også, hvilket stiller krav til, at rammerne skal følge med.  
Når en kommune gennemgår sin bygningsmasse, fylder skoleområdet meget - ofte over halvdelen af alle de 
kvadratmeter, kommunen råder over. Det burde også fylde på vedligeholdelseskontoen, men flere 
undersøgelser - fx COWI for Dansk Byggeri 2008 - har vist et meget stort efterslæb. Årsagen er bl.a., at 
vedligeholdelse ofte er mål for besparelser, uagtet at manglende vedligeholdelse kan blive rigtigt dyrt på 
sigt. 
Høje vedligeholdelsesomkostninger frister til billige løsninger eller helt enkelt lappeløsninger. Får en 
kommune et påbud fra Arbejdstilsynet om dårligt indeklima, fx for højt CO2-indhold i luften, løses 
problemet ikke sjældent ved opsætning af lokal ventilation i enkeltlokaler. Det er forholdsmæssigt dyrt i 
drift og tager på ingen måde højde for, at dårligt indeklima skal imødegås ud fra en helhedsorienteret 
tilgang. 
Renovering bør ikke tænkes som den billigst mulige løsning. Renovering skal have en helhedsorienteret 
tilgang. Når kommunen er i gang med at udskifte loft og tag fx i forbindelse med etablering af 
ventilationsanlæg, så kunne billigere belysning og støjforhold med fordel også medtænkes. 
 
INVOLVERING I PROCESSEN 
Ved afslutningen af projektet, er to væsentlige deltagere blevet interviewet, lærer og arbejdsmiljø-
repræsentant på Skovlunde Skole Nord i Ballerup, Merethe Jensen, og Dan Kjærulff, der er energiansvarlig 
for Ballerup Kommunes bygninger. Vi har spurgt til deres erfaringer og efterspurgt gode råd til andre. 
Skovlunde Skole Nord er en folkeskole med cirka 400 elever bygget i 1961. Merethe havde været AMR i et 
år på skolen, da Gate 21 blev iværksat. Forinden (i 2015) havde skolen været igennem en anden renovering, 
hvor tidsplanen ikke blev overholdt, og der var store gener forbundet med byggeriet, som gjorde, at skolen 
måtte genhuses, fordi renoveringen ikke var færdig, da elever og lærere rykkede ind efter sommerferien. 
Sviende øjne, hovedpine, tung luft og udslæt var nogle af generne, som ansatte og elever beskrev. 
Byggeriet blev færdigt og skolen rykkede tilbage i de vante omgivelser, men oplevelsen af en dårlig proces 
blev tilbage. 
 
Dan fortæller, at forvaltningen i 2016 undersøgte indeklimaet i samtlige skoler i Ballerup Kommune, hvor 
man beskrev temperaturer, relativ luftfugtighed, CO2-koncentration og radon. Rapporterne for alle skolerne 
ligger på kommunens hjemmeside her https://ballerup.dk/search-
result?search_api_multi_fulltext=indeklimarapport. Ud fra resultaterne var det oplagt at vælge Skovlunde 
Skole Nord, fordi de havde været hårdt plaget i forbindelse med den tidligere renovering.  
Dan nævner, at kortlægningen yderligere har haft den positive effekt, at der er skabt et politisk fokus, afsat 
en økonomisk pulje, og at der efterfølgende er etableret ventilation på de skoler i kommunen, som ikke 
havde mekanisk ventilation. Styringerne er samtidig blevet udbygget, så der nu kan CO2-styres i ca. 80 % af 
alle klasseværelser i Ballerup Kommune. 
 
Merethe blev involveret fra begyndelsen af Gate 21-projektet. Hun deltog i projektfasen og satte Gate 21 
på skolens MED-formøder med resten af kollegaerne. Her informerede hun om, hvor langt man var i 
processen, og der blev bl.a. også talt om æstetik. Den drøftelse samt input fra kollegaerne bragte Merethe 
videre til byggemøderne, og dermed blev placering af skakter ændret, og ventilationsrør, som oprindeligt 
skulle monteres uden afdækning, fik nu sat kasser omkring, og de blev malet hvide. Det er en uvurderlig 
ressource at have AMR med i hele fasen og få involveret personalet fra starten, så ændringer kunne tænkes 
ind i tilbud fra firmaerne, påpeger Dan. 
 
Der var meget fokus på tidsplanen fra Merethes side og overholdelse heraf pga. erfaringen fra sidste 
renovering. Det lyttede forvaltningen til, og Dan fortæller, at alt arbejde i klasselokalerne blev udført i 
sommerferien. Da skoleåret gik i gang, arbejdede håndværkerne videre på loftet og i kælderen for at 
genere skolens daglige drift mindst muligt. En af udfordringerne er, at det i forhold til andre kommunale 
bygninger, såsom daginstitutioner, er sværere at rykke rundt på eleverne i skolen, da der et pensum, der 
skal nås og afgangsprøver og test, der kræver ro. 

https://ballerup.dk/search-result?search_api_multi_fulltext=indeklimarapport


 
 
Merethe deltog i starten i et ugentligt byggemøde, og på den måde blev tillid og et godt samarbejde bygget 
op. Længere henne i renoveringsfasen deltog Merethe, hvis der var noget vigtigt, der skulle informeres om. 
Merethe sørgede for et højt informationsniveau til kollegaerne undervejs, bl.a. ved at hun på tavlen i 
personalerummet orienterede om håndværkernes gang i bygningen. På den måde var kollegaerne 
orienteret, og de kontaktede Merethe, hvis der opstod udfordringer. Merethe havde en direkte hotline til 
byggeleder og kunne informere om f.eks. støjgener, og så kunne der hurtigt justeres og tages hensyn til den 
daglige undervisning. 
Da renoveringen var afsluttet og ventilationsanlægget sat i drift, var der en prøveperiode på seks uger, hvor 
der kunne justeres på anlægget. Også her havde Merethe den direkte kontakt til firmaet, så der ikke var 
forsinkende mellemled, hvilket både Dan og Merethe ser som en fordel. Det betød, at der hurtigt kunne 
justeres, hvis man oplevede støj eller træk fra anlægget i de enkelte lokaler. 
 
RESULTATER OG GODE RÅD 
På Skovlunde Skole Nord oplever både de ansatte og eleverne, at den tunge luft er væk, og der er mindre 
indelukket i klasselokalerne lige før spisepausen, hvor CO2-niveauet normalt var højest. Der er ikke klager 
over tørre øjne, hovedpine, udslæt og varme/kulde problemer. Nu er det kun de mere almindelige 
temperatursvingninger, som årstiderne forårsager. 
 
 
 
 
De gode råd fra AMR og tekniker lyder: 
 

1. Involvering af AMR og medarbejdere i projektfasen skal prioriteres højt. Dan påpeger, at man som 
AMR ikke skal være bekymret over ikke at have teknisk kendskab, da det er rådgivere og bygherres 
opgave at klæde på til opgaven.  

2. Tid til deltagelse i byggeprocessen og projektfasen er vigtig. Både tid til AMR og inddragelse af 
kollegaerne ift. de reelt oplevede udfordringer og idéer til gode løsninger. Møder skal 
tilrettelægges bedst både ift. AMR’s skema og andre impliceredes arbejdsskema, alternativt vil det 
kunne give en stor vikarudgift. 

3. Tidsplanen for byggeriet/renoveringen skal være tidlig kendt og gerne før et skoleårs start, så det 
er muligt at involvere brugerne.  Ændringer er nemmere og billigere at få lavet i projektfasen.  

4. Byggefasen skal tilpasses dagligdagen på skolen. Det er vigtigt at udnytte skoleferier til de mere 
støjende og støvende faser.  

5. AMR er en gevinst for en byggeproces, da han/hun har den direkte kontakt til brugerne og kender 
brugeradfærden på skolen godt. 

 
 
SØG INFLYDELSE 
I forbindelse med udgivelsen af dette temanummer af ”Aktuelt Om Arbejdsmiljø” er der via de lokale 
kredse en folder om skolerenovering på vej til alle AMR’er. Folderen giver inspiration til at tage en drøftelse 
med bygningsejerne - typisk kommunen - om en plan for en helhedsorienteret tilgang til 
renovering/vedligeholdelse af skolerne. 
Brug materialet til en drøftelse i regi af MED til at få sat indeklima, trivsel og læring på dagsordenen. 
Folderen kan også hentes her:  
https://www.gate21.dk/wp-content/uploads/2018/05/Pixie_skolerenovering_final..pdf 
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