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D Å R L I G T  I N D E K L I M A  P Å V I R K E R
E L E V E R S  S K O L E D A G

Et dårligt indeklima har stor betydning for elevernes og læreres trivsel i klasseværelset. Typiske

symptomer er vejrtrækningsproblemer, træthed og hovedpine som kan lede til ekstra sygedage. 

 

Det dårlige indeklima påvirker koncentration negativt med op til 15%. 

Det mærkes specielt når tunge opgaver skal løses eller når skoledagene bliver lange.  

Eleverne mister fokus, og får ikke det optimale ud af sin skoledag til gene for en selv og de andre

elever. Det dårlige indeklima leder sågar ofte til indeklima-diskutioner i klasseværelset!

 

Mange mener at data er vejen ud af det dårlige indeklima. Det mener vi ikke.

D E T  E R  T I D  T I L  E N
H E L T E G E R N I N G

Et godt indeklima kræver at udluftning bliver en positiv oplevelse blandt elever og lærere.

Derfor introducerer vi "Luftens Helte", et koncept som giver klassens udluftere et skulderklap

for deres heltegerning, når de sørger for et godt indeklima i klassen.

 

Konceptet er bygget op omkring vores produkt, SKYEN.

SKYEN er et plug and play nudging device der visualiserer kvaliteten af rummets indeklima. 

 

Sensoren måler luftkvaliteten (CO2) og vurderer kvaliteten ud fra specifikke krav sat af

bygningsreglementet. Overskrides disse krav, vil SKYEN gøre opmærksom på dette ved at

lyse rød, og det er på tide at luftens helt får luftet ud i lokalet.

 

En forbedring af indeklimaet kræver fællesskab blandt elever, lærere og luftens helte.

Indikation for at indeklimaet er tilstrækkeligt.
 

CO2 niveauet er under 1000 ppm

Indikation for at indeklimaet er utilstrækkeligt.
 

CO2 niveauet er over 1000 ppm
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INDEKLIMAET KALDER HVERDAGENS HELTE
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INDEKLIMA OG ADFÆRD GÅR HÅND I HÅND 

Et godt indeklima kommer ikke ud af den blå luft. Derfor har vi skabt

konceptet, "Luftens Helte" - et koncept der hylder hverdagens

udluftnings-helte. Når du bestiller en vilkårlig helte-pakke vil I modtage et

vanekit som sætter lærer og elever ind i udluftningsopgaven ved at

invitere dem ind i Luftens Helte - universet. SKYEN bliver præsenteret

med en lille historie, og på blot 15 minutter er alt installeret, og klassens

Luftens Helt er udråbt - klar til at lufte ud når SKYEN bliver rød. Sættet

indeholder også en række aktive pauser, som eleven kan udvælge når

vinduet står åbent, og den friske luft skal helt ind til hjernen. 

HELTE SKAL HYLDES
Alle snakker om dem, men har nogen set dem? Hvor er Luftens Helte?  

Det, at lufte ud og sørge for frisk luft til hele klassen bør hyldes som en

heltegerning,  internt som eksternt. Derfor er det vigtigt at eleverne får

hængt "Vi er luftens helte" klistermærker på på vinduer og døre. Det

kan synes som en lille ting, men løfter eleven som får lov til at lufte ud,

ENORMT. Nu er eleven nemlig en rigtig helt og alle ved det.

 

Klistermærkerne viser også at institutionen tager ansvar for deres

elevers og læreres sundhed og trivsel, og kan bruges til intern samt

ekstern kommunikation online eller fysisk.

UNDERVISNING PÅ HELTENIVEAU
Man ikke holde på noget, man ikke kan have i hænderne - eller kan

man? Vi har designet 4 kapitler for elever i 3. til 5. klasse i faget

natur & teknologi. 

 

Hvorfor trækker vi vejret? Hvad er luft? Hvorfor skal vi have ren luft?

Og hvad er dårlig luft? Tænker du nogensinde over at et godt

indeklima kan gøre dig klogere og sundere? Disse spørgsmål og

mange flere blive besvaret igennem spændende opgaver, sjove

videoer og spændende læsning. 

 

Forløbet leder til "Klassens indeklima-løfte" hvor alle i klassen bliver

enige om hvordan indeklimaet skal prioriteres.

DEN DYBDEGÅENDE UNDERSØGELSE
Hvordan påvirker adfærd og undervisning, jeres indeklima? Vi 

 tilbyder en dybdegående undersøgelse af jeres indeklima, ved at

måle på 5-8 parametre for at give jer de bedste anbefalinger for et

bedre indeklima i klassen. Vi er med på hele rejsen og sørger for

implementering, håndtering og rapportering af hele forløbet. 



Pakken indeholder
SKYEN - klar til opsætning

Vanekit

Klistermærker

4 lektioners undervisning online

Pakken indeholder
SKYEN - klar til opsætning

Vanekit

Klistermærker

4 lektioners undervisning online

Dybdegående undersøgelse med 1-1 anbefalinger

Online forum til vidensdeling på tværs af skoler
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DEN LILLE HELTEPAKKE 
Den lille heltepakke indeholder alt til at komme godt igang med

et godt indeklima i klassen. Ud over vores innovative SKY

modtager I Vanekit og Klistermærker til vinduer og dør. 

VORES HELTEPAKKER, DESIGNET EFTER JERES BEHOV

Pakken indeholder
SKYEN - klar til opsætning

Vanekit

Klistermærker

PRIS: 2.999 kr. /sæt

DEN MELLEM HELTEPAKKE 
Den mellem heltepakke sørger for at eleverne bliver sat godt ind i

stoffet. De modtager nemlig SKYEN, Vanekit, klistermærker og

undervisningsmaterialet klar til brug fra dag 1.

PRIS: 4.999 kr. /sæt
 

DEN STORE HELTEPAKKE 
Den store heltepakke sørger for at eleverne bliver sat godt ind i

stoffet. De modtager nemlig SKYEN, Vanekit, klistermærker og

undervisningsmaterialet klar til brug fra dag 1. Derudover laver vi

en dybdegående undersøgelse af jeres indeklima med månedlig

rådgivning og anbefalinger skræddersyet til jeres indeklima.

Herefter 499 kr. / md. for

dybdegående undersøgelse

 

PRIS: 8.999 kr. /sæt



SUND FORLUFT ER SKABT TIL SKOLEN 

Vi sikrer det højeste kvalitetsprodukt for vores samarbejdspartnere
Selvom SKYEN er simpel, har vi stadig fokuseret på høj kvalitet som er designet til en hård hverdag i

klasseværelset. Sensoren er selvkalibrerende hvilket giver langvarige præcise målinger for korrekt

visualisering af indeklimaet mange år frem. SKYENS robuste design er gennemtestet af hverdagen.

 

Derfor kan vi med ro i sindet give 3 års garanti på alle vores enheder. Så skulle det ske at SKYEN mod

forventning ikke fungerer optimalt kan alle kunder benytte sig af vores byt-til-ny service. 
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Sådan differentierer vi os i markedet
Vi har nytænkt og forenet indeklima og brugervenlighed til indeklimaets plug & play løsning for alle rum og

alle mennesker.

Vores løsning fremmer fællesskabet for alles indeklima og skaber et fælles referencepunkt for en sund

udluftningskultur. 

Vores visionære tilgang kæmper for at tage alle med hele vejen til bedre sundhed og trivsel.

Skabt til institutioner der tager elever- og læreres sundhed og trivsel seriøst
Vi er dybt passioneret omkring at skabe de bedste forudsætninger for næste generation Superhuman.

Vores visionære tilgang kæmper for at tage alle med hele vejen til øget sundhed og trivsel.

 

Vores innovationsingeniørfaglige kompetencer har gjort det muligt at nytænke indeklima og udviklet en ny

teknologi, der gør indeklimaet nemt at forstå og håndtere. For at sikre bedst mulig måling er hver enkelt del

af produktet er nøje udvalgt og designet. Vores kvalitetsmåler med en intelligent sensor bruger et analogt

system, som sikrer kontinuerlig langvarig driftsikkerhed uden udslag og forstyrrelser.

 

Undersøgelser viser at vi, i den moderne verden, bruger over 90% af vores liv indendørs, altså er vi alle

indenfor i over 21 timer dagligt. Det sætter et unaturligt pres på vores generelle sundhed og trivsel.

Sund Forluft arbejder for at åbne op og få naturen indenfor med markedets mest simple løsning. SKYEN

fremmer udluftningskulturer ved at gøre det usynlige, men skadelige CO2 niveau, synligt.


