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Svar på 10-dages forespørgsel om handleplan for indeklima i 

undervisningslokaler og daginstitutioner 

 

Indeklima i skolerne 

Dette notat indeholder svar på 10-dages forespørgsel fra Radikale Venstre 

om handleplan for indeklima i undervisningslokaler og daginstitutioner. 

 

Af forespørgslen fremgår blandt andet 

 

”Radikale Venstre ønsker en niveauopdelt plan for, hvordan alle undervis-

ningslokalerne på skolerne i Aarhus kan bringers op til de højeste standar-

der for ventilation/udluftning til fordel for indeklimaet. Planen skal primært 

have fokus på udluftnings- og indeklimaanlæg i undervisningslokalerne og 

sekundært andre foranstaltninger som skolerne evt selv kan iværksætte”. 

 

Endvidere fremgår 

 

”Radikale Venstre ønsker ligeledes en niveaudelt plan for, hvordan vi får 

bragt daginstitutionerne i Aarhus op til de højeste standarder.” 

 

Handleplan for indeklima på skolerne 

Byrådet har den 20. marts 2019 vedtaget en indstillingen ”Indeklima i skoler-

ne.” Det centrale element i denne indstilling er, at der skal udarbejdes en 

indeklimastrategi for byens skoler. 

 

Indeklimastrategien forventes at danne et solidt grundlag for de kommende 

års prioriteringer på området. For eksempel er der behov for mere viden om 

den rigtige balance mellem teknisk og manuel styring. I dag bliver ventilatio-

nen nogle steder helt slået fra, da bruger savner mulighed for selv at regule-

re eller på grund af træk og støj. Arbejdet skal derfor blandt andet bidrage 

med viden om hvilke tiltag, der kan iværksættes bredt set med god virkning 

og uden væsentlige anlægsmidler 

 

Indeklimastrategien er med andre ord en vigtig forudsætning for at kunne 

udarbejde en handleplan, som sikrer den mest effektive – herunder omkost-

ningseffektive - indsats for at sikre børn og unge et godt indeklima. Det er 

derfor Børn og Unges vurdering at udarbejdelse af en handleplan bør afven-

te færdiggørelse strategien ultimo 2019, [så vi er mere sikre på at investere 

klogt. 

 

I den forbindelse skal det også nævnes, at Børn og Unge altid forsøger at 

planlægge så teknisk og pædagogisk modernisering følges ad. Det kan på-

virke den samlede prioritering. 
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Handleplan for indeklima i dagtilbud 

Den viden, der genereres i forbindelse med udarbejdelse af indeklimastrate-

gien for skoler, vil få naturlig afsmitning på måden, vi udvikler vores daginsti-

tutioner på.  

 

Der vil givet være en række fællestræk; men også forskelligheder, blandt 

fokus på skadelig kemi i legetøj mm. 

 

Når strategien for skoler forligger, vil det derfor være naturligt at tage stilling 

til hvilke yderligere/andre spørgsmål, der gør sig gældende på dagtilbuds-

området – og udarbejde en strategi målrettet dagtilbuddene.  

 

Der gøres opmærksom på at Børn og Unge ikke aktuelt har finansiering til et 

sådant arbejde. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

  

             Thomas Medom   

                  rådmand   

                              /  

   Martin Østergaard Christensen 

                     direktør 


