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13%
bedre indlæring

32%
bedre driftsøkonomi

6%
mindre sygefravær

120 TON  
REDUCERET CO2



Forbedret indeklima og læring med  
ventilationsanlæg

Over halvdelen af de danske skoler har dårligt indeklima, og dét har indflydelse på  
indlæringen. Flere forskningsprojekter giver evidens for, at et forbedret indeklima  
højner elevernes præstation og sænker deres sygefravær.  
 
Derfor er en investering i godt indeklima på skolen en investering i både børnenes  
sundhed og deres betingelser for at lære optimalt.  

En investering i fremtiden, 
som ikke er varm luft

Det er påvist, at en fordobling af ventilationsraten fra et 
lavt niveau medfører en fremgang i elevernes præstationer 
på 14 procent og reducerer deres korttidsfravær med 23 
procent. 

Over en niårs periode kan et godt indeklima spare hver 
danske skoleelev for ét års skolegang. Det er ikke nok at 
lufte ud med åbne vinduer men kræver et velfungerende 
ventilationsanlæg.

Frisk luft i regnskabet 

Ventilationsanlæg er ofte fejlindstillede, nedslidte eller 
ikke udbygget i takt med skolens udvikling. Uanset om  
behovet er et nyt anlæg eller en optimering af det  
nuværende, er resultatet reduceret energiforbrug. 

Tilbagebetalingstiden er typisk 2-3 år i direkte besparelser.  
Er lavere sygefravær og højere effektivitet med i beregnin-
gen, er investeringen indtjent på ét år1. DÅRLIGT INDEKLIMA:

- Koncentrationsbesvær
- Hovedpine og træthed
- Irritation af slimhinder
- Høje energiudgifter 

GODT INDEKLIMA:
- Højere koncentrationsevne
- Lavere sygefravær 
- Bedre trivsel i klassen
- Reduceret energiforbrug

SÅ ELEVER KAN LÆRE BEDRE

Kilder forside: DTU og case fra PRO I VENTILATION
1Kilde: LO-rapporten ”Arbejdsmiljø set med virksomhedsøkonomiske briller”



Book dit SKOLEKLIMATJEK 
på proventilation.dk

Hos PRO I VENTILATION er vi eksperter i indeklima.  
Danskerne bruger 90 procent af tiden inden døre,  
og derfor er et godt indeklima vigtigt – især for  
skolebørn, der skal lære.  
 
Med et SKOLEKLIMATJEK fra PRO I VENTILATION 
får skolen en analyse af indeklimaet med anbefaling  
til forbedringer, hvor energibesparelserne hurtigt  
dækker omkostningerne.

KONTAKT 
PRO I VENTILATION
H.J. Holst Vej 20
2610 Rødovre

Telefon: 36 36 09 09
info@proventilation.dk

”Vores elever er blevet løftet fagligt, og jeg tror 
på, at indeklimaet kan tilskrives lidt af æren”.
Henrik Poulsen, Pedel, Frydenhøjskolen, Hvidovre

SÅ ELEVER KAN LÆRE BEDRE


