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Interviews i forbindelse med evalueringsforløb 1

› lokale 11, klasse 5.A  to elever samt klasselæreren

› lokale 12, klasse 7.B  to elever samt klasselæreren

› lokale 15, klasse 6.A  to elever samt klasselæreren

› ingen interviews af brugere fra lokale 13

› udført i hhv. uge 12 ude på skolen
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Lokale 11 – Hybridventilation + lys

Hvordan har det været at være i lokalet?

”Der når aldrig at blive 

rigtig indelukket. Før 
skulle vi huske at åbne 
vinduerne inden 
pauserne, så man kom 
ind til lidt frisk.”
Lærer 1

"Det har været 
godt. Men 
lyssystemet er lidt 
svært at lære"
Elev 2

"Lyset er så 
behageligt, 
når det også 
kan justeres"
Lærer 1

"Det hele er bare 
så behageligt"
Lærer 1

Koncentration og indlæring

”Før var der meget diskussion 
om dørene og vinduerne skulle 
være åbne, men det oplever jeg 
ikke mere. Så der er forbedring i 
form af ingen kommentarer fra 
eleverne”
Lærer 1

”Jeg har 
været 
mindre træt” 
Elev 1

”Eleverne er ret 
optaget af, hvad 
der er den rette 
belysning”
Lærer 1
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Lokale 11 – Hybridventilation + lys

Indeklimaparametre Adfærd og teknik

”Der er ikke så meget 
træk nu. Før vidste vi 
ikke hvornår vi skulle 
have åbne vinduer. Så 
de stod de bare åbne” 
Elev 2

"Før var det rigtig 
indelukket og lugtede 
surt. Det er meget 
behageligt nu hele 
tiden" 
Lærer 1

”Lyset er rigtig er 
behageligt og luften 
er rigtig dejlig”
Lærer 1

”Der er ikke støj 
udefra (red. fra 
skolegården ) 
igennem systemet" 
Lærer 1

”De (red. vinduerne) 
åbner også meget 
diskret. Det giver heller 
ikke noget støj fra 
elementerne” Lærer 1

”Vi får ikke så 
meget kulde, 
fordi vinduerne 
åbner oppe” 
Elev 1

"Jeg synes det er fint 
nok at man ikke selv 
bestemmer hvornår 
man vil åbne vinduet" 
Elev 1

"Når vi kommer ind 
ude fra og har det 
rigtig varmt, så åbner 
den lige efter" Elev 2"Før havde vi gardiner og 

det har vi ikke mere. Det 
er et problem når vi skal 
se film"
Lærer 1
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Lokale 12 – Mekaniske vinduer

Skolerenovering i en helhed

Hvordan har det været at være i lokalet?

”Hvis man skal følge 
CO₂-måleren, for 

hvornår der skal åbnes, 
er det en kold 
fornøjelse. Fordi det er 
ofte”

”Vi kom med en 
konklusion om at holde 
vinduerne åbne i 
frikvartererne, og lukket i 
timerne” 
Lærer 2

”Det har været 
rart at vinduerne 
har siddet for 
oven, så det ikke 
står lige ind”
Lærer 2

"Det er nogle gange fint at vinduerne 
er åbne, hvis man har ondt i hovedet 
eller luften føles rigtig tung. Men 
nogle gange er der nogle elever, som 
åbner vinduet, fordi den lyser gult, 
selvom luften ikke er tung, og så 
bliver der rigtig koldt, så man bliver 
nødt til at sidde med jakke på"
Elev 3

"Nogle gange er der slåskamp 
om det skal være åbent. Det 
kan godt være forstyrrende 
fordi der er nogen der hele 
tiden skal trykke på knappen." 
Elev 4

”Man bliver bevidst om 
hvornår der skal luftes ud, 
men det blev simpelthen for 
koldt”
Lærer 2
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Lokale 12 – Mekaniske vinduer

Skolerenovering i en helhed

Koncentration og indlæringIndeklimaparametre

"Der er kommet mere 
støj fra gården. Luften 
er lidt det samme og 
temperaturen er mere 
koldt" Elev 3

"Jeg synes 
der er 
frisk luft" 
Elev 4

”Nej det synes jeg 
måske er svært at 
sige, fordi de i stedet 
har været påvirket af 
at de har siddet og 
frosset” Lærer 2

”Man er blevet meget mere 
bevidst om det. Vi har godt før 
kunne mærke når luften har 
føltes tung, men nu er vi meget 
mere bevidst om at nu skal vi 
huske at få luftet ud” Lærer 2

"Det er som om der er 
kommet mere 
baggrundsstøj. Det kan 
være rigtig svært at 
høre læreren, fordi 
støjen kommer bag 
hende"
Elev 3



"Især lyset er jeg 
rigtig glad for. Det 
er virkelig rart 
med noget 
ordentlig lys at 
arbejde i" 
Lærer 3

Hvordan har det været at være i lokalet? Koncentrationsevne og indlæring

”Der har egentlig ikke 
været så mange klager 
over hovedpine, så den 
(red. ventilationen) har 
nok gjort et eller andet. 
” Lærer 3

"Vi er 
mindre 
trætte"
Elev 5+6

"Den der Airmaster
(red. ventilationsenhed) 
har jeg ikke det helt 
store indtryk af. Jeg ved 
ikke om jeg oplever at 
indeklimaet er blevet 
bedre." Lærer 3

"Det er svært at sige
om det har ændret
indlæringen, men lyset
gør det bedre at kunne
se"
Lærer 3

Lokale 15 – Mekanisk ventilation, lys og akustik

Skolerenovering i en helhed

”Lyset har været 
bedre. Men den der 
"luft-ting" tror vi ikke 
virker, fordi der er 
meget varmt 
derinde" Elev 5



Indeklimaparametre

"Luften er 
normal"
Elev 6

”Jeg synes luften har været 
okay. Jeg tror egentligt den 
(red. ventilationen) gør sit, 
man tænker bare ikke så 
meget over det ” Lærer 3

"Det er mere lyset 
og akustikken man 
lægger mærke til i 
sin daglig dag" 
Lærer 3

"Lyset er mere 
hvidt, før var 
det mere gult"
Elev 6

"Eleverne er faktisk 
bedre til at 
vurdere/styrer lyset end 
jeg er. De styrer selv 
hvornår de vil have lyset 
og bruger de forskellige 
scenarier"
Lærer 3

Lokale 15 – Mekanisk ventilation, lys og akustik

Skolerenovering i en helhed

"Temperaturen 
er meget varm, 
fordi solen står 
lige ind på" 
Elev 5


