
Akademiet, der tilbyder overbliks- og 
introduktionskurser, der gør hverdagen 
lettere for alle, der arbejder professionelt 
med energi og energibesparelser.

Vores kurser giver overblik over nye  
faglige områder og hjælper dig med at 
finde ud af, hvor du skal prioritere din 
indsats. Kurserne varer typisk en halv 
dag, og efter endt kursus får du et  
kursusbevis.

Energiforum Danmarks 
AKADEMI – andet semester 2020



Pensum for kurset:
l  Hvad siger reglerne – bygningsreglementet og 

belysningsstandarden?
l  Hvilke krav skal overholdes og hvor?
l  Udskiftning eller ombygning af armaturer til LED? 
l  Hvornår kan det betale sig at udskifte armaturer og 

hvor bør man ombygge eksisterende armaturer?
l  Hvilken farvetemperatur er optimal?
l  Er døgnrytmelys kun godt for patienter på  

sygehuse
l  Hvordan laver man et godt lysdesign?
l  Hvordan får man lyset til at passe til rummet og 

arbejdsopgaverne
l   Hvilke former for styring kan benyttes og hvornår?
l   Hvilke udfordringer der med lækstrømme, når man 

installerer LED armaturer
l  Eksempler og cases

Det får du med hjem:
–  Overblik over regler og standarder på belysnings-

området
– Indblik i muligheder og løsninger
–  Overblik over de vigtigste fagtermer i tidens  

belysningsdiskussioner
– Gode råd og eksempler
– Netværk og erfaringsudveksling 

Undervisere: 
Merete Madsen fra MOE, Iben Winther Orton fra 
Lightscapes og Ken Røgen fra Vanpee
Se program og tilmelding på:  
www.energiforumdanmark.dk/kursusoversigt/

Praktiske informationer
Kurser i Energiforum Danmarks Akademi er åbne for 
alle og koster 950 kr. for medlemmer af Energiforum 
Danmark og 1200 kr. for andre (begge priser er ekskl. 
moms). Der er 10% rabat på deltager nummer to til 
fire og 20% rabat på deltager nummer fem eller flere. 

Der er tilmeldingsfrist senest 8 dage før kursusstart.

Program for de forskellige kurser og tilmeldings- 
blanket offentliggøres løbende på hjemmesiden: 
www.energiforumdanmark.dk/kursusoversigt/

DATO STED ADRESSE

24/9  kl. 13.00-17.00 Energiforum Danmark, Glostrup Paul Bergsøes Vej 6, Glostrup

28/9 kl. 13.00-17.00 MOE A/S, Aarhus Mariane Thomsens Gade 1C, 8. sal, 8000 Aarhus C

Næste kursus er:
Få styr og styring på belysning

Lys, lyskilder, lysfarver og lysdesign. Ønskerne er mange, mulighederne endnu flere og pengepungen rækker kun til det halve. 

Men hvordan finder man rundt i belysningsjunglen og hvordan sikrer man sig at man overholder reglerne, får godt lys med mindst 
muligt energiforbrug? Og hvad er godt lys i det hele taget?

Du bliver ikke ekspert med et firetimers kursus som dette. Men du bliver klædt på til dialogen med eksperterne og får en ide om 
hvornår hvilke løsninger kan bruges og til hvad.

Målgruppe for kurset: 
Kurset henvender sig alle, der arbejder med udskiftning og vedligehold af belysning. Målet er at kunne tale med når leverandører 
og rådgiver kommer med forslag, samt vide på hvilke områder man har brug for vejledning.

SE PROGRAM OG TILMELDING PÅ: www.energiforumdanmark.dk/kursusoversigt


