Exempel på ifylld tabell

Utvärdering av en lokals ventilation i förhållande
till personbelastning
Skolor och förskolor ska känna till, kontrollera och utvärdera, att ventilationen i lokalerna är tillräcklig. Vid behov ska en handlings- och tidplan för åtgärder tas fram,
där det också framgår vem som ansvarar för åtgärderna.
I tabell 1 och 2 ges exempel på hur en skola och en förskola har utvärderat och dokumenterat sin kontroll.

Tabell 1

Skola: Mellanskolan
Klassrum Maxperson- angivelsen för
rummet
Rum 101, 30
3A

Antal elever
i klassen +
lärare

Uppföljande mätning/kontroll

Kommentar

30+1

Se bilaga, visar att
planerat det kan
vistas 26 personer i
rummet

Luftkvalitén upplevs enligt
enkät som helt ok av klassen

Rum 102,
3B
Rum 201
4A

30

26+1

30

28+1

Ja, se bilaga. Mätning visar att åtgärder måste vidtas
trots att maxpersonantal ej överskrids.

Luftkvalitén upplevdes
som dålig, därför gjordes
mätning. Ventilationen
förbättras alternativt minskas klasstorleken, besked
tas om 2 veckor.

Rum
201b,
grupprum

5

Max 5, sista
kvarten av en
lektion kan
det vara fler

Underskrift: Sture chef
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Tabell 2

Förskola: Förskolan Charken
Avd
namn.

Total
maxperson- angivelse
per avd1

Sovutrymmets
maxperson- angivelse2

Antal personer närvarande i sovutrymme
under vilan

Uppföljande
mätning/kontroll

Kommentar

30

Antal inskrivna
samt personal på
avdelningen
18+3

Korven

10

7+1

Nej

25

17+3

12

10+1

6

7+1

Övriga barn
ligger ute i
vagn.
Två sovutrymmen
Maxp angivelsen revideras, hänvisning görs
till mätprotokoll

Isterbandet

Pölsen

30

18

-

Parisaren

30

20+4

-

Chorizon

25

22+4

15

14+1

Underskrift: Sara chef

Ja, se bilaga.
Co2 mätning
ej över 1000
ppm. Mätning
visar att det
funkar för 7
personer.

Ej sovande
barn
Ja, i lekrum,
Ej sovande
se bilaga
barn. Dålig
luft i lekrum,
åtgärdas till 1
jan -09, se
bilaga.
Ja, se bilaga.
Två barn
Co2 över 1000 flyttas över
ppm. För
till avdelning
många barn.
Korven.
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Räkna ihop maxangivelsen för hela avdelningen.
Ska finnas angivet på maxpersonangivelsen

