Gör rätt från början!
Projektera och bygg för att skapa en bra
ljudmiljö i skolan
Kontrollmätningar visar att hälften av Sveriges klassrum inte uppfyller Boverkets ljudkrav.
Samtidigt visar svensk forskning att en dålig ljudmiljö påverkar kommunikation, koncentration och välbefinnande för både elever och lärare - med sämre studieresultat som följd.
Saint-Gobain bjuder därför in till ett frukostseminarium där vi berättar om hur vi kan bygga
skolmiljöer med bra ljudkomfort som främjar inlärning och skapar en bra arbetsmiljö för
elever och lärare.
Välkommen den 23 februari kl. 08.00. Saint-Gobain Habitarium, Magnus Ladulåsgatan 65

PROGRAM
07.30–08.00

Registrering och frukost (frukost 07.30–08.00)

08.00—08.05

Presentation av Saint-Gobain
Göran Larsson, moderator och Sales Director Gyproc

08.05—08.15

Skolans ljudmiljö klarar inte kraven – 25 års erfarenhet av ljudmätningar
Lennart Nilsson, akustiker, LN Akustikmiljö

08.15—08.30

Så skapar vi bra rumsakustik i klassrummen
Jonas Christensson, Konceptutvecklare Saint-Gobain Ecophon

08.30—08.40

Hur vi hanterar olika bullerkällor i skolmiljö
Torbjörn Pettersson, Senior Teknisk rådgivare, Saint-Gobain Gyproc

08.40—08.45

Frågestund och avslut

Datum
Tid
Plats

23 februari 2017
08.00 (frukost från 07.30)
Saint-Gobain Habitarium (Fatburen) Magnus Ladulåsgatan 65, plan 5

Anmälan
Anmäl dig senast 2017-02-17 till: http://gyproc.se/anmalan
Först till kvarn gäller – antalet platser är begränsat.

Varmt välkommen!
Kommande aktiviteter
Under 2017 kommer vi att anordna ett flertal seminarier med fokus på ljud
(skolor och vårdlokaler), miljö, hälsa och ekonomi. Mer information om detta
kommer senare.
Vill du veta mer eller anmäla ditt intresse för kommande aktiviteter?
Kontakta Frida Persson via e-post: frida.persson@saint-gobain.com eller på
telefon: 0708-55 51 24.

Saint-Gobain Habitarium är en
mötesplats och ett kompetenscenter för alla som är intresserade
av hållbart byggande och inomhusmiljöns betydelse för människors liv och hälsa. På plats finns
också ett showroom där vi visar
flera goda exempel som är både
klimatkloka och hälsosamma. Titta
gärna in till oss på Saint-Gobain
Habitarium. Här finns våra kompetenta medarbetare som kan ge dig
goda råd om innovativa, ekonomiska och hållbara lösningar.

