
Invitation 

  

Deltag i 3 workshops og bidrag til at overvinde de 
finansielle barrierer for bedre indeklima i landets 

folkeskoler. 

  
Et nyt projekt, som Smith Innovation og Dansk Facilities Management laver for Realdania har 
fokus på finansieringsmuligheder, og din kommune er inviteret til at deltage. 
  
Vi inviterer dig til 3 workshops, hvor du – sammen med en kollega fra skoleområdet – kan deltage 
og få ny viden og inspiration til, hvordan indeklimaforbedringer kan finansieres. 
  
Vi ved, at et godt indeklima i folkeskolen kan betale sig. Vi ved også, at det står sløjt til mange steder, 
og at der skal handling til. Men handling koster penge, og realiteten i mange kommuner er, at det er 
svært at finde pengene til netop indeklimaforbedringer. De finansielle barrierer betyder, at mange 
børn hver dag lever med et dårligt indeklima i skolen. 
  
Et dårligt indeklima i skolen er en fælles bekymring for både ejendoms- og skoleområdet i 
kommunen, og det er en udfordring, som kun kan løses i fællesskab på tværs af de to 
forvaltningsområder. Vi har allerede gode eksempler på kommuner, som ved at tænke på tværs af 
ejendoms- og skoleområdet, har opnået væsentlige forbedringer af indeklimaet. Nogle med store 
investeringer, andre med mindre investeringer, men noget tyder på, at samarbejdet omkring 
indeklimaet åbner for både mere helhedsorienterede løsninger og ikke mindst: nye 
finansieringsmuligheder. 
  
De nye løsninger og finansieringsmuligheder skal frem i lyset, så alle kan lære af dem, og de kan 
bane vejen for et bedre indeklima i de danske folkeskoler.  
  
Derfor inviterer vi dig og din chef-kollega fra skoleområdet med til at være med til 3 workshops, 
hvor I: 

• Bliver præsenteret for ”best practice” – eksempler på finansieringsmodeller fra 
allerede gennemførte indsatser 

• Får indsigter i de sideløbende undersøgelser om muligheder og barrierer for 
finansiering af indeklimaforbedringer 

• Bidrager til udvikling af nye finansielle supermodeller 
• Har mulighed for at dele viden og erfaringer med de øvrige deltagere 
• Får kick-startet en fælles indsats for at forbedre indeklimaet på tværs af ejendoms- 

og skoleområdet 

  
Projektet er støttet af Realdania, og derfor er det gratis at deltage i alle 3 workshops. Det eneste 
krav vi stiller er, at I kan deltage i alle 3 workshops og selv sørger for transporten. 
  
Målgruppen er: Ejendoms/-tekniske kommunale chefer og deres chefkollega fra skole-
/ungeområdet.  
  



Deltagelse kræver ikke særlig viden om indeklima. Man er velkommen, uanset om man har 
deltaget/deltager i andre Realdania-støttede indeklima initiativer.  
  
De tre workshops er: 
Workshop l: Best practise: Inspiration og fælles vidensgrundlag 
d. 18. Maj 2022, kl. 8.30-10.30: Online 
  
Hovedpunkter fra workshop: 
  

• Udfordringer med finansiering: Indsigter fra Realdanias rejsehold.  
Oplæg ved Mie Wittenburg, Smith Innovation.  
  

• Best practise – 4 finansieringsmodeller, der virker! Med afsæt i ”Eksempelsamling 
for Indeklima” fortæller Mikkel Thomassen, Smith Innovation, om gode erfaringer fra 
blandt andet Bornholm, Silkeborg og Esbjerg Kommune. 

  
• Dialog og erfaringsudveksling blandt deltagerne 

  
Workshop ll: Ud af boksen: Byg en ny finansiel supermodel! 
13. september, 9.30-12.30 (inkl. frokost): Fysisk fremmøde – sted tilkommer 
  
Hovedpunkter fra workshop: 
  

• Præsentation af de vigtigste resultater fra national undersøgelse (2022) af 
udfordringer og barrier for finansiering af indeklimaforbedringer. Oplæg ved Søren 
Smidt-Jensen, Smith Innovation. 

  
• Udvikling af nye supermodeller (workshop) 

  
• Mulighed for afprøvning i egen kommune (optakt til Workshop 3) 

  
Workshop lll: Virkeligheds-test og færdiggørelse af supermodeller 
12. oktober, 9.30-12.30 (inkl. frokost): Fysisk fremmøde – sted tilkommer  
  
Hovedpunkter fra workshop: 

• Nye erfaringer fra deltagerne 
• Færdiggørelse af supermodellerne 
• Hvordan udbredes modeller og resultater fra workshops?  

  
Praktisk: 
Tilmelding: Send en mail med kontaktinformation på deltagerne til: hlr@dfm-net.dk 
  
Geografik placering af workshop 2 og 3 er ikke fastlagt, men vi vil forsøge at tilgodese deltagernes 
geografiske placering (workshop 1 er virtuel). Kommuner fra hele landet er velkomne til at deltage, 
og nogen transporttid må påregnes. 
  
Der er ingen krav om forberedelse. Deltagerne bliver tilbudt mulighed for at trykprøve 
finansieringsmodellerne efter workshop 2, men det er intet krav for deltagelse. 
  
Se mere om projekter her: https://dfm-net.dk/nyt-projekt-i-dfm-raad-til-indeklima/ 


