
Skolernes  
indeklima

Vejledning 
Alle landets kommuner kan søge 
om at blive pilotkommune. I denne 
vejledning kan du læse mere om  
ansøgningsprocessen. Der findes 
ikke et ansøgningsskema, og pro-
cessen er todelt:

Du sender en mail med en interesse- 
tilkendegivelse senest den  
19. september 2018 til  
skolernesindeklima@realdania.dk, 
hvor du blot skriver, om din kommune 
kunne være interesseret i at sende 
en ansøgning. Via interesse- 
tilkendegivelsen forpligter du dig 
ikke til at sende en ansøgning, vi er 
blot interesserede i at få et overblik 
over, hvor mange der er interesse- 
rede i at sende en ansøgning. 

Du indsender din ansøgning  
efter nedenstående anbefalinger til
skolernesindeklima@realdania.dk 
senest den 30. oktober 2018.

Hvad kan støtten bruges til?
Vores støtte på op til 750.000 kr.  
pr. pilotkommune går til udvikling 
af strategiske indeklimaplaner, der 
anviser udfordringer med skolernes 
indeklima samt peger på potentielle 
løsningsmodeller indenfor kommu-
nens økonomiske ramme. Vores 
støtte kan i den forbindelse både  
gå til kommunen selv, samt til rådgiv-
ning udefra, som f.eks. støtte til viden 
inden for arkitektur, indeklima- 
målinger, finansieringsmodeller og/
eller tekniske løsninger.
Projektparterne skal være indstillet 
på at bidrage med medfinansiering 
svarende til Realdanias støtte- 
bidrag f.eks. i form af timer. 

Hvem kan søge?
Alle kommuner i Danmark kan, evt. i 
samarbejde med rådgivere, ansøge 
om at blive pilotkommune. Såfremt 
kommuner har indgået partner- 
skaber med andre kommuner, kan 
partnerskabet også søge om at 
være med. Den økonomiske ramme 
vil i et sådant tilfælde fastsættes i 
dialog med Realdania.

Hvad skal ansøgningen indeholde?
For at komme i betragtning som 
pilotkommune, skal ansøgningen 
indeholde følgende informationer: 

•  Tankerne bag
En præsentation af de indledende 
tanker bag en strategisk indeklima- 
plan der ønskes udviklet, samt en 
beskrivelse af hvad kommunen evt. 
allerede gør og evt. gerne vil gøre 
bedre i et pilotprojekt. Planen skal 
bl.a. håndtere indeklima, herunder 
luft, lyd, lys, temperatur og materiale- 
valg samt økonomi, skolelokalernes 
brug og energiforbrug. 

•  Indeklimastatus på skolerne
Som en del af ansøgningen skal de 
udvalgte pilotkommuner så vidt mu-
ligt inddrage 3 af kommunens skoler 
som cases. Ansøgningen skal inde-
holde en beskrivelse af de skoler, 
som pilotkommunen vil inddrage. 
Skolerne skal så vidt muligt være af 
forskellig bygningsmæssig karakter. 
Beskrivelsen skal indeholde stam-
data som: typen af skolebyggeri, 
opførelsesår, evt. renoveringsår, nu-
værende ventilationstype, eventuel-
le renoveringsindsatser inden for de 
seneste år, beliggenhed, antal børn 
pr. stamlokale, klassetrin.  

Der skal vedhæftes billeder og evt. 
tegninger af skolen og undersøgel-
se af skolernes nuværende indekli-
ma såfremt denne forefindes.

•  Kommunens organisation
Derudover skal kommunens  
organisation beskrives, hvor bl.a.  
organiseringen af drift og reno- 
vering af skolebygningerne skal 
tydeliggøres. Desuden skal det 
fremgå om og hvordan, der sam- 
arbejdes mellem forvaltningerne.  
Vi anbefaler, at de kommuner, der 
søger, har fagrelevante forvaltnin-
ger med i kommunens arbejds- 
gruppe for udviklingsopgaven.

•  Projektorganisering og tidsplan
Til ansøgningen skal der vedlæg-
ges en præsentation af projekt- 
organisationen, budget samt en 
tidsplan for arbejdet med den  
strategiske indeklimaplan, som  
skal gennemføres inden den  
30. november 2019. Dvs. den sam- 
lede proces vil tage lidt over et år. 

Deadlines for ansøgninger
Interessetilkendegivelse indsendes 
senest den 19. september 2018.
Deadline for ansøgninger er den  
30. oktober 2018. Mail dem til
skolernesindeklima@realdania.dk 
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Proces 
Realdania og et ekspertpanel 
vurderer de indsendte strategiske 
indeklimaplaner og udvælger 5-7 
kommuner til at være pilotkommuner.

I udvælgelsen af pilotkommuner og 
deres samarbejdspartnere vil der 
blive lagt vægt på følgende kriterier:

•  At ansøgningen både beskriver 
udfordringerne med indeklimaet, 
samt peger på potentielle løsnings-
modeller indenfor kommunens 
økonomiske råderum

•  At der er medtænkt i ansøgningen, 
at den strategiske indeklimaplan 
både kan håndtere indeklima, økono-
mi, skolens lokaler og energiforbrug

•  At der er medtænkt i ansøgningen, 
at den strategiske indeklimaplan 
skal indeholde målinger, der kan 
kvantificere eventuelle problemer 
med indeklimaet 

•  At 3 af kommunens skoler så vidt 
muligt indgår som cases i udviklin-
gen af indeklimaplanen

•   At de skoler, kommunen vælger 
som cases, så vidt muligt er af for-
skellig bygningsmæssig karakter

•   At projektparterne skal være ind-
stillet på at bidrage med medfinan- 

siering svarende til Realdanias støt-
tebidrag f.eks. i form af timer. 

Derudover vægter vi de indkomne 
ansøgninger i forhold til kommunens 
organisationsstruktur i forhold til 
drift, vedligeholdelse og renovering 
af skoler, beliggenhed med henblik 
på en vis geografisk spredning 
samt størrelse.

Offentliggørelse
17. december offentliggøres de 
kommuner, der er udvalgt til at være 
pilotkommuner.

Derefter får pilotkommunerne frie 
rammer til at udvikle deres stra- 
tegiske indeklimaplan. I løbet af  
processen skal pilotkommunerne 
dog indtænke 2-3 statusmøder 
møder med Realdania og ekspert-
panelet. De nærmere datoer for 
statusmøder aftales i fællesskab 
med Realdania og ekspertpanelet.

Pr. 1. december 2019 afleverer hver 
pilotkommune deres strategiske 
indeklimaplan, som Realdania  
samt ekspertpanelet efterfølgende 
evaluerer på tværs af de deltagen-
de kommuner. 

Læringer fra den tværgående  
evaluering og den videre proces 
offentliggøres i marts 2020.

Spørgsmål
Har du spørgsmål i forbindelse med 
ansøgningen, så er du velkommen til 
at kontakte:

Projektleder Anne Gade Iversen
agi@realdania.dk
Tlf.: 20 72 24 02

Læs mere på  
realdania.dk/skolernes-indeklima, 
hvor du også kan finde en  
række forundersøgelser af  
skolernes indeklima.
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Ekspertpanelet: 

Søren Melcher, Konsulent Børn og  

Folkeskole, Kommunernes Landsforening

Peter Munk, Bygningschef i  

Aalborg Kommune

Steffen Petersen, Lektor ved  

Institut for Ingeniørvidenskab - Indoor Cli-

mate and Energy, Aarhus Universitet

Katja Viltoft, Kreativ Direktør,  

JJW Arkitekter, DGNB konsulent

Lars Aaberg, Medlem af Skoleleder- 

foreningens Hovedbestyrelse
 

Realdania

Lennie Clausen, Projektchef 

Anne Gade Iversen, Projektleder

Realdania By & Byg 

Jørgen Søndermark, Projektleder
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