
PEDELSEMINAR 2022
Ventilation, indeklima og brandsyn
24.-25. oktober, Kursuscenter Knudshoved

• Workshop om indeklima
• Rundvisning på Exhausto
• De nye brandsynsregler
• Professionel belysning 
• Videndeling & netværk

PROGRAM PÅ NÆSTE SIDE



PROGRAM 
Mandag den 24. oktober

8.30-9.00	 	 Ankomst	og	morgenbrød  

9.00	 	 Velkomst 	 

9.15	 	 Indeklima	og	ventilation	ved	Teknologisk	Institut 	
  CO2-indholdet i luften er evig-aktuel i debatten som en indikator for et lokales  
  luftkvalitet.  
  I denne praktiske workshop kommer du omkring lovgivningen på området  
  sammenlignet med de faktiske forhold.    
  Erik Hvirgel Hansen og Merete Lyngbye fra Teknologisk Instititut medbringer  
  CO2-fugt og temperaturmålere som kan måle luftskifte og evt. træk i under- 
  visningslokalet. Herved kan selv du kan opleve, hvad der sker og føle det på  
  egen krop.   

  Efter oplægget vil du have større indsigt i gode løsninger, bedre blikfor fejl og  
  mangler samt et kendskab til, hvilke undersøgelser skolen evt. med fordel kan  
  rekvirere.   

10.30	 	 Formiddagspause 	 

12.00-13.00 Frokost og indtjekning 

13.00-14.00		 Teknologisk	Institut,	fortsat   

14.20	 	 Afgang	med	bus	til	Exhausto (ca. 30 min i bus)  

15.00	 	 Rundvisning	på	Exhausto 	
  Under overskriften ‘Et godt indeklima er vigtigt for vores sundhed’ leverer  
  Exhausto A/S ventilationsløsninger fra Langeskov på Fyn. På rundvisningen får  
  du en introduktion til ventilation og godt indeklima, nyudviklet decentral og  
  forbedret skolevex-serie og systemer til komfortventilation.

  EXHAUSTOs målsætning er at være blandt de absolut førende inden for områ 
  det med fokus på høj produktkvalitet, meget høje virkningsgrader og dermed  
  et energiforbrug, som sætter nye standarder for branchen. 
  
17.00	 	 Retur	med	bus	til	Kursuscenter	Knudshoved 

18.00	 	 Middag 	   
20.30	 	 Socialt	samvær	og	snak	i	‘Vognporten’	eller	i	loungeområder 	 



Tirsdag	den	25.	oktober

7.00-8.30	 	 Morgenmad	og	udtjekning	inden	dagens	program

7.30	 	 Gåtur	ved	Steen	Kristensen,	Enghaveskolen	-	Faaborgegnens	Friskole 
  Steen står klar i receptionen til at tage dem, der vil med, en tur rundt i de   
  flotte omgivelser. 

8.30  De nye brandsynsregler 
  Oplæg ved Beredskab Fyn om de nye brandsynsregler, der trådte i kraft  
  1. januar 2022.  
  De krav, der fremadrettet skal fortages brandsyn efter når det gælder indret- 
  ning og drift af bygninger, hvor der er et særligt hensyn til personsikkerheden,  
  er blevet flyttet over i Bygningsreglementet. Det betyder ændringer for  
  undervisningslokaler og dagtilbud, og påvirker fx hvad, man må have stående  
  i flugtveje (og dermed gangarealer). I et bredere perspektiv bidrager den nye
   bekendtgørelse til at give et løft af brandsikkerheden.  
  Ved Kenny Christensen, leder, Forebyggende afdeling, Beredskab Fyn.

9.30	 	 Pause 	

10.00-11.00	 Duralys	-	professionel	belysning
  Duralys er en professionel belysningsvirksomhed, som arbejder med alle  
  former for belysning. Duralys’ kunder er ofte butikker, kontorer, hoteller og  
  skoler.  
  DURALYS har stor erfaring med især efterskoler, og vil i dette oplæg dels   
  præsentere udvalgte produkter, ligesom de kommer ind på, hvorfor belysning  
  er så vigtigt for et godt arbejds- og indeklima.     
  Ved medejer Henrik Johansen og projektleder Henrik Stokholm Kærsgaard,  
  DURALYS.

11.00-11.30	 Opsamling	og	evaluering	–	input	til	næste	års	kursus

11.30	 	 Frokost og	afrejse

Fotos fra sidste års pedelseminar


