
DEN GODE ADFÆRD 

I Geokon tror vi på, at vi i fællesskab med jer kan løse fremtidens 

indeklima udfordringer, så vores børn og unge får de bedste  

forudsætninger for et godt og sundt skoleliv. KlimaBot er en visuel 

løsning, der ved hjælp af lamper i klasselokalerne viser behovet for 

f.eks. at åbne vinduet. 

”For børnene er det jo nærmest blevet lidt af en mission 

at få lamperne til max at lyse gult.” 

  - Marianne Folkeskolelærer Taastrup Realskole 

Bedre indeklima på skolerne 

med KlimaBot 

NÆRVÆRENDE LÆRING I UNDERVISNINGEN 

Giv eleverne praksisnær viden og erfaring – det er både sjovt og 

motiverende. Med KlimaBot kan I bruge  

jeres egne data til forsøg i fysik,  

matematik, biologi og  

programmeringsfag.  

 

WWW.GEOKON.DK | KLIMABOT.DK 
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”Klima er det der haster allermest på makroplanet, på det globale 

plan…  I (Geokon) har en hel masse i gang på mikroplanet, som er 

fuldstændig spot-on” 

  - Mogens Lykketoft, fhv. formand for FNs generalforsamling,  

   Unicef Danmarks præsidium 

KONTAKT 

METTE JØRNSDATTER NØRGAARD 

+45 36 36 29 15 | MN@GEOKON.DK 

Fortsættes... 



SKAB TRIVSEL OG UDVIKLING 

Der måles temperatur, luftfugtighed 

og CO2-niveau. 

 

Sammen med skolerne sikrer vi gen-

nem vedvarende målinger, at der 

kan skabes et sundt og inspirerende 

miljø på skolerne.  

 

Med de rigtige data er det langt 

nemmere at vurdere hvor, hvornår 

og hvilke forebyggende indsatser 

der skal arbejdes med.  

 

Målingerne er ligeledes med til at 

sikre optimal udnyttelse af nye inve-

steringer i bygningsforbedringer på 

skolerne.  

FÅ MERE AT VIDE HOS  

METTE JØRNSDATTER NØRGAARD 

+45 36 36 29 15 | MN@GEOKON.DK 

GEOKON A/S 

KlimaBot skaber godt indeklima med det samme  

GEOKON A/S | RØDOVREVEJ 11 2610 RØDOVRE 

”Det er vigtigt, at vi udnytter børnenes drive og engagement –  

de vil gerne involveres og være med til at gøre en forskel.” 

 - Kennet Hallgren, Skoleleder Taastrup Realskole  


