
 
 

Skoleelever som forskere og miljøagenter: Bedre samarbeid om inneklima i 
skoler?  
 
Norsk Innemiljøorganisasjon inviterer til fagmøte: 
Dato: Torsdag 16. januar 2020 kl. 16-19. 

Sted: Multiconsult, Nedre Skøyen vei 2, 0276 Oslo. Kort vei til tog, buss og trikk! 
 
Bindene påmelding innen mandag 13. januar til: sverre.holos@sintef.no. 
Fagmøtet er gratis og åpent for alle, men plassen er begrenset og påmelding nødvendig! 
Velkommen! 
 
For de som ikke kan delta vil vi forsøke å streame arrangementet (kun live) på  
https://livestream.multiconsult.no/videos/livestreams/page1/  
 
Vi vet at godt inneklima er viktig for elever og ansattes trivsel, lærings- og arbeidsmiljø. Et godt 
inneklima krever gode skolebygninger med riktig drift og vedlikehold, men er også avhengig av riktig 
bruk og akseptabel lokal luftkvalitet. Lærere, elever og støttefunksjoner kan være viktige bidragsytere 
til å opprettholde godt inneklima, og elevene kan lære mye på veien. De er også i en god posisjon til å 
bidra til økt kunnskap om hvordan det faktisk står til, og hvordan de vil ha det. Vi innleder med 
erfaringer fra noen samarbeidsprosjekter mellom skoler og fagfolk, og tar diskusjonen om hvordan 
dette kan videreutvikles.  
 
Program 
(med forbehold om justeringer) 
16:00 – 16.30 Registrering og en matbit 

16:30 – 16:35 Velkommen til Fagmøte! Sverre Holøs, Norsk innemiljøorganisasjon 

16:35 – 16:55 
Hva gjør vi med skoler på vent?  

Kai Gustavsen, Norges Astma- og Allergiforbund, presenterer tiltak for 
akseptabelt inneklima mens man venter på rehabilitering eller nybygg.  

16:55– 17:20 
Brukerinvolvering i prosjektering og drift. 

PhD kandidat Niels Lassen, SKANSKA presenterer systemer for tilbakemelding fra 
brukere og erfaringer med brukerinvolvering i prosjektering 

17:20-17:30 
Beinstrekk 

 

17:30 – 17:55 

 
17:55 – 18:10 

Skoleelever som forskere og miljøagenter 

Prosjektsamarbeid med skoleelever om luftkvalitetsmåling: Núria Castell, Norsk 
institutt for luftforskning. (Innlegget holdes på engelsk). 

Samarbeid med forskningsmiljø i undervisning: Sofie Aarnes, Kuben yrkesarena 

18:10 – 18:25 
Verktøykasse for unge inneklimaforskere 

Sverre Holøs, SINTEF presenterer dagens innhold og videre muligheter.  

18:25 – 18:55  Hva kan vi gjøre videre?  Diskusjon 

 

http://www.nilu.no/nio/index.cfm
https://www.google.no/maps/place/Multiconsult+Norge+AS/@59.92313,10.6780671,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46416da1fcd35b9d:0xeecf5cc34e09cc3a!8m2!3d59.9231273!4d10.6802558
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flivestream.multiconsult.no%2Fvideos%2Flivestreams%2Fpage1%2F&data=02%7C01%7CSverreB.Holos%40sintef.no%7Ceb2408b2cd6b4c4d84d408d77ee799a3%7Ce1f00f39604145b0b309e0210d8b32af%7C1%7C0%7C637117405502408515&sdata=KtRB%2BLrn22WtaBIGObpmiGB6d051LMoOyNbFh4N5GI4%3D&reserved=0

