
Utrymmen med maxpersonangivelse i skola 
Tabellen visar hur många personer (barn eller elever och personal) som ventilationen är 
dimensionerad för i de utrymmen där elever eller barn undervisas eller har verksamhet. 

Tabellen är ett sätt att hålla reda på det när man planerar hur lokalerna ska användas under 
läsåret (det kan också visas på en planritning över lokalerna). 

Ta inte med korridorer, kapprum eller andra liknande utrymmen där eleverna eller barnen 
bara vistas helt tillfälligt. 

Eventuella klagomål från elever eller personal ska noteras, tillsammans med vad skolan 
ska göra åt dem (åtgärdsplan) och vem som är ansvarig. 
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