
Bedre læringsmiljø og
150.000 kr. i besparelse om året

Case

Nye armaturer kaster i bogstavelig forstand nyt lys på skoledagen 
på Brårup Skole i Skive. I forbindelse med en renovering af lofter 
besluttede skoleledelsen også at udskifte skolebelysningen på 
1.425 lyskilder på skolen, der med cirka 700 elever er byens største.

Bevægelsessensor og daglysstyring  
Skive Kommune har indgået et samarbejde med Verdo, der har 
skiftet alle skolens gamle sparepærer og lysstofrør ud med ny LED-
belysning. I kombination med bevægelsessensorer og 
dagslysstyring giver LED-belysningen skolen et lavere energiforbrug.

Vi havde dunkel belysning flere steder på 
skolen. Tilmed var lyskilderne forskellige, så 
vi skulle have et kæmpe lager af pærer.
Bo Marciniak, serviceleder på Brårup Skole.
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Ordentligt lys gør en forskel
Serviceleder Bo Marciniak har været Skive Kommunes kontaktperson 
på skolen, og han fortæller, at de nye lyskilder i første omgang blev 
taget imod med en smule skepsis:
”Personalet har skullet vænne sig til de nye lyskilder. De gamle lamper 
gav et varmt lys, og de nye lys pludselig gav fornemmelsen af at sidde 
badet i et skarpt lys. I dag er vi dog alle enige om, at lyset er blevet 
meget bedre. Vi går og joker lidt med, at nu kan man se, hvor vi 
mangler at få gjort rent.”

Stort fokus på indeklima
Bo Marciniak fortæller også, at eleverne har vundet på den nye LED-
belysning: ”Klasselokalerne er blevet rarere at være i. Du skal kunne 
se det, du arbejder med, ellers spænder du i øjnene. Vi har et stort 
fokus på indeklima, og her betyder godt lys altså bare meget. Jeg er 
slet ikke i tvivl om, at ordentligt lys at arbejde med gør en stor forskel 
for både elever og lærere,” siger han.

Et samarbejde i udvikling
Verdo’s elektrikere er gået til opgaven med et stort fagligt 
engagement, og Bo Marciniak beskriver samarbejdet som ”meget 
tilfredsstillende”.

”Vi har haft et super godt samarbejde med Verdo, hvor vi løbende har 
holdt statusmøder for at kunne følge arbejdets fremdrift. 
Elektrikerne, som har udført arbejdet på skolen, har været søde og 
rare, og vi har efter dette projekts afslutning aftalt med Verdo, at vi 
bare kan ringe, hvis vi har andre installationer, som trænger til 
udskiftning. Timelønnen har vi aftalt. Alt i alt har det været en positiv 
oplevelse,” siger Bo Marciniak.

Udskiftning af skolebelysning - Kort fortalt

• 1:1 udskiftning af 1.425 lyskilder
• Alle nye lyskilder har bevægelsessensorer
• Lyskilder i klasseværelser har desuden dagslysstyring, 

hvor lyset tilpasser sig det naturlige lysindfald i 
rummetSamlet 

Samlet økonomisk besparelse   150.510 kr.
• Besparelse på energiforbrug  102.539 kr.
• Besparelse på vedligehold     47.971 kr.

Få mere inspiration på

verdo.com/teknik 
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