
Hvad er Rejseholdet? 
Rejseholdet er et tilbud til kommuner om at få overblik og sammenhæng i arbejdet med at forbedre indeklimaet i  
kommunens skoler. Afsættet er erfaringerne fra kampagnen Skolernes Indeklima, hvor 12 kommuner fra 2019-2020 
arbejdede strategisk med indeklimaet i skolerne. Her er en af erfaringerne, at netop overblikket er det første skridt i 
retning af en mere målrettet strategisk indsats. 

Erfaringerne er samlet i en håndbog, som trin for trin guider kommuner til at komme i gang med det strategiske arbejde 
med at skabe et bedre indeklima på skolerne. En håndbog, som Rejseholdet tager under armen, når de skal ud og 
hjælpe flere kommuner i gang med det strategiske arbejde. Læs håndbogen ’Indeklima i skoler’.

Hvad får I? 
Rejseholdets indsats består af to halvdags-workshops, der afholdes i den enkelte kommune. Indholdet tilpasses og 
aftales i dialog med kommunen, men er i udgangspunktet som følger: 
 
Workshop 1: Sæt scenen, og forstå udgangspunktet; herunder hidtidige indsatser og udfordringer på tværs af forvaltninger. 
Workshop 2: Konkretisér og identificér oplagte indsatser og udarbejd køreplan for videre arbejde.  

Efter forløbet fremsendes kort opsamling på de væsentligste konklusioner og anbefaling til opfølgende tiltag.  

Rejseholdets besøg kan hjælpe med at skabe et overblik, der kan danne fundament for det videre strategiske  
arbejde med indeklimaet. Udover at kunne arbejde videre på egen hånd vil det fra starten af 2022 være muligt at  
søge Realdania om midler til at arbejde  strategisk med indeklimaet i kommunens skoler. Find ansøgningsvejledningen 
på realdania.dk/skolernes-indeklima

Rejseholdet består af Smith Innovation, der faciliterer analyse- og innovationsforløb i byggebranchen. Smith Innovation 
er sekretariat for kampagnen Skolernes Indeklima og har fulgt de kommuner, der allerede har arbejdet strategisk med 
indeklimaet i 2019 og 2020.   

I dialog med kommunen vil Smith Innovation stå for at tilrettelægge og gennemføre forløbet og kan ved særlige behov i 
netop din kommune indkalde eksterne specialister.  

Hvad kræver det af jer? 
Forløbet er finansieret gennem kampagnen Skolernes Indeklima og er derfor gratis for jer. Det er helt afgørende, at  
I kan afsætte tid til forløbet, og at det har prioritet i jeres bagland. Vi forventer deltagelse både fra børne- og unge- 
området og fra den tekniske forvaltning, så både pædagogiske og byggetekniske fagligheder er repræsenteret.  
Ligeledes forventer vi, at der er deltagelse fra både ledelseslag og fagpersoner, så den fornødne forankring sikres. 
Det er vigtigt, at personkredsen til de to dage er den samme.  

Det praktiske 
For at komme i betragtning til at få besøg af Rejseholdet skal I i en mail til nedenstående mailadresse beskrive: 
1. Motivationen for at få besøg af Rejseholdet  
2. Hvem der deltager fra kommunen (personer, stillinger og forvaltninger) 

Muligheden for at få besøg af rejseholdet løber indtil 31. januar 2022. 

Er du interesseret eller ønsker at vide mere, så skriv til skolernesindeklima@smithinnovation.dk  
eller ring til Simone Kongsbak på tlf. 26 14 16 69. 
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Rejseholdet   
Få besøg af Rejseholdet, hvis I ønsker hjælp til at få  
overblik over jeres arbejde med at forbedre indeklimaet  
i kommunens skoler. Forløbet er finansieret gennem  
kampagnen Skolernes Indeklima og er derfor gratis. 
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