
 

 

Fra strategi til virkelighed – godt 

indeklima på Gungehusskolen 
 

Energiforum Danmarks lokalnetværk Hovedstaden/Sjælland 
inviterer, i samarbejde med Hvidovre Kommune og GH-Energi & 

Rådgivning, medlemmer og andre interesserede til en spændende 
eftermiddag på Gungehusskolen i Hvidovre. Her får du viden om 

kommunens visioner for indeklimaforbed-ringer og indsigt i et konkret 
forbedringsprojekt af indeklimaet på skolen.  

 

Tid: Torsdag den 22. oktober kl. 13.00 – 16.00  

Sted: Gungehusskolen, Høvedstensvej 35, 2650 Hvidovre  

 

Hvordan arbejder man strategisk med indeklima? Og hvordan 

implementeres og udføres forbedringer af indeklimaet på en skole? 

 

Hvilke overvejelser bør man gøre sig, og hvilke løsninger er mulige? 

 

Vær med når Energiforum Danmarks lokalnetværk Hovedstaden/Sjælland 

forsøger at svare på disse spørgsmål til en interessant eftermiddag på 

Gungehusskolen i Hvidovre.  

 

Du får indsigt i Hvidovre Kommunes strategiske arbejde med indeklima, 

samt et konkret projekt vedrørende forbedring af indeklimaet på en skole. 

Arrangementet afsluttes med rundvisning og sight-visit på Gungehusskolen. 

 

Programmet byder bl.a. på: 

 

● Introduktion til Hvidovre Kommunes indeklima-vision og strategi 
● Indsigt i et konkret projekt; herunder overvejelser, løsning og resultater 

● Besøg på Gungehusskolen med rundvisning og fremvisning af nye anlæg 

Se detaljeret program på næste side
 ››› 
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 Program 
 
Kl. 13.00 

 
Velkomst og deltagerpræsentation 
v/ Fie Pedersen, GH-Energi & Rådgivning ApS 

  
Kl. 13.15 
 
 
 
Kl. 14.00 

Oplæg om den strategiske indeklimaplan  
v/ Pimmie Cordova Schultz, Viegand Maagøe A/S, repræsentant for  
Hvidovre kommune  
 
Kaffepause  

  
Kl. 14.15 Indeklimarenovering med skolelederens briller 

Strategi, virkelighed og arbejdsmiljø 
v/ skoleleder Ole Møller Laursen 
 

Kl. 14.30 
 

Udfordringer og løsninger på Gungehusskolen 
Overtemperaturer, luftkvalitet, samt muligheder/begrænsninger 
v/ Jeroen A. de Jong, GH-Energi og Rådgivning ApS 
 

Kl. 15.00 
 
Kl. 15.45 
 
Kl. 16.00 

Rundvisning og fremvisning af løsninger 
 
Opsamling, afrunding og spørgsmål  
 
Tak for i dag  
 

  
 

 

 Praktiske oplysninger 
 
Af hensyn til planlægning og traktement bedes tilmelding til arrangementet ske 
senest 15. oktober.  
 
Tilmelding kan ske via mail til info@energiforumdanmark.dk eller på 
hjemmesiden: http://www.energiforumdanmark.dk/kursusoversigt/ 
 
Arrangementet er gratis for medlemmer af Energiforum Danmark og 
koster 500 kr. (ekskl. moms) for ikke medlemmer. Beløbet faktureres 
efter mødet. Ved udeblivelse eller afbud senere end 15. oktober opkræves 
det fulde beløb. Vi sender kun bekræftelse på tilmelding pr. e-mail. 
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