
 

 

 

 

 

 

Nye lysdesigns til klasselokaler på en folkeskole i Albertslund 

 

Den lysdesigner vi søger skal kunne: 

 

 Udvikle flere innovative koncepter for lys i klasserum på en folkeskole med 

fokus på lys og lyd 

 Samarbejde med universiteter, virksomheder og Albertslund Kommune om 

at udvikle og konkretisere et eller flere lysprojekter.  

 Håndtere projektet fra koncept til realisering og også gerne commisioning 

 Være nysgerrig på fremtidens lys i læringsrum og tænke nyt 

 Fremvise relevante referencer på indendørs belysningsprojekter 

 

Beskrivelse af projektet: 

Som en del af Lighting Metropolis- projektet har Albertslund Kommune, 

Aalborg Universitet og belysningsfirmaet Zumtobel Group sat sig for at skabe 

ny viden om lys i klasserum. Vi har valgt at have fokus på lys og lyd.  

 

 
Ill: Foto af klasselokale på skole i Albertslund 

 

Studerende fra Aalborg Universitet kandidatuddannelse i lysdesign er i gang 

med at analysere den eksisterende situation i udvalgte klasselokaler på en 

skole i Albertslund. Der foretages observationer, interviews og 

fokusgruppeinterviews med elever og lærere og lyssituationen registreres 

løbende med et kamera, der genererer ”false colour” fotos. Desuden er der 

fokus på relationen mellem dagslys og kunstlys og en 3D-model af udvalgte 

klasserum modelleres.   

 

Lysdesigneren skal kunne gribe konklusionerne fra de indledende analyser og 

indarbejde dem i et eller flere lysdesigns til skolen i Albertslund. Der vil blive 

afholdt workshops med universitets- og virksomhedsparter d. 11/11 fra 9-12 og 
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d. 7/12 fra 9-13, hvor det er vigtigt at lysdesigneren kan deltage. 

Konceptudvikling til projektering vil foregå fra et tidspunkt mellem de to 

workshops og frem til og med uge 6, hvorefter projektet ventes udbudt. 

 

Albertslund kommune søger også en rådgiver, som vil blive tilknyttet for at 

arbejde med de øvrige flader i rummet, budget og projektering af disse 

elementer. 

 

Projektet ventes gennemført i sommerferien 2017 og vil i løbet af efteråret 

2017 blive evalueret. 

 

Ansøgning: 

Skriv en enkelt side om hvordan du kan bidrage til projektet og send den til 

trj@albertslund.dk inden d. 28/10 kl. 12.  

I uge 44 vil Albertslund Kommune invitere lysdesignere ind til en samtale om 

projektet. Efterfølgende vil opgavens omfang og økonomi blive forhandlet. 

 

Du er velkommen til at kontakte projektleder Tina Reinholdt Jensen for 

nærmere information på 43686742. 

 

Projektet er en del af Lighting Metropolis http://lightingmetropolis.com 

 

mailto:trj@albertslund.dk
http://lightingmetropolis.com/

