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Indeklimaet og renhedsgraden på danske skoler er 
udfordret, hvilket har negativ indflydelse på læring, trivsel 
og samfundsøkonomien. Hør på denne online Masterclass 
hvordan brugerinvolvering og adfærdsdesign kan skabe 
markante forbedringer. 

Program
Rosenvangsskolen har som én ud af 12 folkeskoler i Aarhus Kommune 
valgt at gøre noget ved problemet ved at inddrage eleverne og gøre 
brug af sensorteknologi og adfærdsdesign. Jesper Martinus, 
skolelærer og arbejdsmiljørepræsentant, deler sine erfaringer med 
løsningen.

Hør også Økonomidirektør i Aarhus Kommune, Peter Pedersens 
refleksioner omkring potentialet, og hvordan finansiering kan findes i 
kommunens budget.

Forskere inden for indeklima og smittebekæmpelse vil efterfølgende 
give en kort status på problematikken og hvilke tiltag, der er evidens 
for virker, når indeklimaet skal forbedres. Vi spørger dem også om, 
hvad vi skal forvente i forhold til Covid-19, i den kommende tid, og 
hvordan de ser fremtiden.

Afslutningsvis vil virksomheden bag løsningen, som udspringer af et 
OPI-samarbejde med Aarhus Kommune, introducerer jer for 
teknologien - herunder hvordan den spiller sammen med brugerne i 
hverdagen - samt hvordan forskellige kommunale aktører kan skabe 
merværdi med den viden, som monitorering og analyse af 
indeklimadata, giver.

Gratis afprøvningsforløb for 5 GTM kommuner
I samarbejde med leverandøren har GTM eksklusivt fået mulighed for 
gratis at afprøve løsningen i 5 kommuner i efteråret. Deltag og hør 
om betingelser og tilmelding.

Video-interview med eksperter og brugere

Prof. i Mikrobiologi 
Hans Jørn Kolmos, Syddansk 
Universitet

Kasper Lynge, Ph.D, 
Viceinstitutleder
Institut for Byggeri og 
Bygningsdesign, Aarhus 
Universitet

Eleverne skaber et sundere indeklima! 

Tilmeld 
dig her!

Skolelærer og 
arbejdsmiljørepræsentant
Jesper Martinus, 
Rosenvangskolen

Arrangementet henvender sig til chefer, 
ledere og konsulenter indenfor: Skole- og 
daginstitutionsområdet, sundhed og 
trivsel, bygningsdrift samt digitalisering.

Jarl Christensen, CEO. 
Maskinmester og Mst. i 
forretningsinnovation og 
konceptudvikling, 
Zurface Group

Line Rosengaard, Director 
of Insights & Learning, 
Cand. pæd. psyk.
Zurface Group

Peter Pedersen, 
Økonomidirektør,
Aarhus Kommune

https://billet.aarhus.dk/govtech/indeklima/





