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Opsamling og plakat med klassens
indeklimaaftaler
Opsamling i plenum
•
•
•
•
•
•
•

Hvad viste målingerne?
Er der forskel på det lys, I målte, og hvordan I oplevede lyset de forskellige steder?
Passer lyset med de aktiviteter, I laver de forskellige steder?
Var der forskel på målingerne ude og inde? Kan der være forskel på målinger i lokaler der har vinduer mod nord / syd / øst / vest? Hvorfor det?
Hvorfor er der forskel på målingerne, når gardinerne er trukket for/fra?
Hvorfor har man ikke bare gardinerne trukket fra hele tiden? Eller trukket for hele tiden?
Hvad kan man gøre, hvis lyset er generende?

Plakat med klassens indeklimaaftaler
Ved at inddrage eleverne og lave fælles klasseaftaler får eleverne ejerskab til indsatser omkring indeklimaet. Det gør det nemmere at italesætte, når der er noget, der ikke fungerer på klassen, og det gør det
nemmere for eleverne at gøre noget konkret ved indeklimaet.
•
•
•
•

Lad eleverne sidde i grupper og drøfte, hvad I kan gøre for at sikre et godt lys i klasselokalet året
rundt.
Lad grupperne formulere forslag til klasseaftaler.
Eleverne præsenterer deres overvejelser og forslag til klasseaftaler.
Udfyld den printede A3 plakat i fællesskab og hæng den op i klassen.

Ideer til lysaftaler
•

Sørg for at I kan skærme af for solen i lokalet.

•

Husk at trække gardinerne fra, når I har set film eller brugt tavlen. Overvej om der skal
være nogle, der er ansvarlige for at huske det.

•

Hvis I oplever, at lyset i lokalet ikke er ligeligt fordelt, kan I gå til servicelederen ift. at
snakke om, hvordan lyset i lokalet kan fordeles, så alle har et passende arbejdslys.

•

I kan f.eks. arbejde videre med, hvordan lyset reflekteres i klassen og snakke om, hvornår I oplever behov for, at den kunstige belysning er tændt eller slukket.

