
10-dages forespørgsel fra Radikale Venstre: Handleplan for indeklima i undervisningslokaler og 

daginstitutioner  

 

Indeklimaet i undervisningslokalerne er afgørende for børn og unges trivsel og læring. Samtidig har 

det stor betydning for børnenes helbred og fysiske velvære. Et dårligt udluftet undervisningslokale 

med mange børn gør samtidig, at børnene og de unge nemmere smitter hinanden og dermed 

oftere bliver syge. Når børnene er syge er forældre eller pårørende nødt til at blive hjemme fra 

arbejde og passe deres børn. Samfundsøkonomisk er det derfor på mange måder en rigtig god 

investering at sikre god udluftning og et optimalt indeklima i undervisningslokalerne på alle 

skolerne i Aarhus kommune. 

 

Undervisningslokalerne er særligt vigtige, fordi børnene og de unge ikke er beskyttet af 

arbejdsmiljølovgivningen og fordi de kan opholde sig i et undervisningslokale fra kl 8 til kl 15.30, 

hvilket er en meget væsentlig del af tiden i forhold til fx SFO eller andre fællesarealer på skolen. 

 

Radikale Venstre ønsker derfor en niveaudelt plan for hvordan vi kan få bragt alle 

undervisningslokalerne på skolerne i Aarhus op til de højeste standarder 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 

(tiltag der vedrører støj, lys eller støv fra fx gardiner, tæpper, kridt eller andet). Planen skal 

prioritere skolerne og undervisningslokalerne efter hvor behovet er størst. Den skal ikke have fokus 

på de særlige faglokaler, der allerede er sikret via lovgivning om udluftning. Endelig skal planen 

opgøre ressourcetrækket, så det anskueliggør hvordan vi i løbet af en 5-årig periode kan allokere 

ressourcer sådan, at vi får sat ind og når i mål lige præcis der hvor behovet er størst. 

 

Indeklimaet for de mindste er ligeledes utrolig vigtigt. Dog gælder det for dagsinstitutionsområdet, 

at de helt små børn er endnu mere sårbare, fordi de mindste eksempelvis også putter ting i 

munden og er i en udviklingsfase, hvor hormonforstyrrende stoffer kan have særlig skadelig 

virkning. Når det gælder børn i vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner, skal der 

således i højere grad være fokus på skadelig kemi i fx legetøj, legeredskaber, madrasser mv.  

 

Radikale Venstre ønsker derfor ligeledes en niveaudelt plan for hvordan vi får bragt 

daginstitutionerne i Aarhus op til de højeste standarder. Planen skal her yderligere tage højde for 

skadelig kemi og evt andre relevante forhold. Vi ønsker også, at der i denne plan prioriteres efter 



hvor behovet er størst i de enkelte daginstitutioner, og at den opdeles efter hvad der kan gøres 

lokalt og hvad der skal prioriteres af udluftnings- og indeklimaanlæg. 
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