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Gaming kan hjælpe børn og 

unge til at blive bedre læsereCo-teaching kan styrke både de stærke og svage eleverDårligt indeklima har store 
konsekvenser for vores børn10. klassecentre sætter ind for at 

bekæmpe ensomhed og mistrivsel
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Roserne af det nye Vrå 

Børne- og Kulturhus står i 

kø. Blandt andet har pro-

jektet vundet prisen som ’Årets sko-

lebyggeri 2022’. Rådgiverholdet bag 

Vrå Børne- og Kulturhus er AART 

Architects, Søren Jensen rådgivende 

ingeniørfirma og JAJA Architects. 

Holdet vandt opgaven i 2016 med 

et ambitiøst projekt, der både skal 

fungere som skole, kultur- og med-

borgerhus samt bibliotek og meget 

mere. 

En af de centrale udfordringer, 

som projektet elegant løser, er in-

deklimaet. Ifølge Hanne Tine Ring 

Hansen fra Søren Jensen Rådgivende 

Ingeniørfirma A/S er indeklimaet 

en tilbagevendende hovedpine i 

skolebyggerier. 

– Inden vi overhovedet har sat 

vinduer i en skolebygning, er der for 

varmt. Det skyldes antallet af perso-

ner, der er per kvadratmeter. Selvom 

de er børn, afgiver de ret meget 

varme, forklarer hun og tilføjer: 

Sponsoreret indhold

God akustik og frisk luft 

Vrå Børne- og Kulturhus 
udmærker sig med 
tårnhøje ambitioner 
for bæredygtighed og 
indeklima. Her fortæller to 
af rådgiverne om designet, 
hvor der blandt andet er 
valgt Troldtekt ventilation.  

Indhold
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– Den måde, man hidtil har løst 

det på, er med mekaniske ventilati-

onsanlæg og udvendig solafskærm-

ning. Med det her projekt ville vi 

gerne se, om vi kunne gå en anden vej. 

Frisk luft fordeles gennem fingre
Løsningen blev et centralt rum med 

et mindre ventilationsanlæg, der 

fordeler luften ud i byggeriets tre 

‘fingre’ – eller de tre fasehuse, som 

de også hedder. 

– Lige inden væggen til klas-

selokalerne ender luften i et 

lufttæt-kammer, hvor det kommer 

i berøring med betonen og bliver 

kølet ned. Herefter fordeles luften 

jævnt i klasselokalet via Troldtekt 

ventilationslofter, hvor nogle af aku-

stikpladerne er permeable, så luften 

kan sive igennem. Det giver en god 

fordeling af luften uden trækgener, 

siger Hanne Tine Ring Hansen. 

Troldtekt ventilationsloftet fun-

gerer samtidig som akustikloft med 

en visuelt ‘ren’ flade uden synlige 

indblæsningsarmaturer. 

Parløb mellem to materialer
Træ og cement giver Troldtekt aku-

stikplader deres naturlige styrke og 

akustiske egenskaber. På samme 

måde er Vrå Børne- og Kulturhus et 

parløb mellem netop de to råvarer, 

fortæller Kathrine Hegner Stær-

mose, der er partner og arkitekt hos 

AART Architects:

– Vi har trækonstruktioner i det 

såkaldte Hjerterum i bygningen og 

på vores facader, mens fasehusene er 

i in-situ støbt beton, siger hun.         •

Sponsoreret indhold

Hele serien af Troldtekt akustikplader i natur 

og malet i standardfarver har opnået Cradle to 

 

Få mere 
inspiration 
online
·  Læs ekspertinterviews om  

fremtidens sunde skoler

·  Se masser af eksempler på  

skandinavisk skolearkitektur 

med et sundt indeklima

·  Find fakta om ventilations- 

loftet, der sikrer god akustik og 

frisk luft – uden træk, støj eller 

synlige installationer

www.troldtekt.dk

Hør de to eksperter 

tale mere om indeklimaet i  

Vrå Børne- og Kulturhus, når Troldtekt 

faciliterer en Specialist Talk om emnet på 

Building Green i København. 

Det foregår i Forum København,  

2. november kl. 12.30-13.30.

Få jeres kunders
opmærksomhed



Udgivelser og temaer 2023

Magasinet Skolen læses af landets lærere og skole-
ledere, formænd i skolebestyrelser, lærerstuderende, 
skole folk i kommunerne samt fagkyndige i ministerier, 
styrelser og institutioner.

Magasinet distribueres til samtlige folkeskoler, efter- og 
friskoler, professionshøjskoler, skoleforvaltningerne i 
kommunerne, ppr (pædagogisk-psykologisk rådgivnings-
centre) m.fl. i hele landet.

Magasinet Skolen er helt uafhængig og fri af politiske, 
religiøse eller ideologiske interesser. Vi arbejder på et 
sagligt og journalistisk grundlag med formidling af 
aktuelle og relevante emner.

Magasinet Skolen fokuserer på grundskolen. I hvert 
nummer bringer vi særskilte temaer og tager samtidig 
fat på aktuelle emner.

Din kontakt til landets skole ledere, 
lærere og skolefolk i kommuner

Medierådgivning:
Salgschef  
Anne-Mette Brødsgaard 
ab@odsgard.dk  
tlf. 46 93 66 07

Redaktion:
redaktion@magasinetskolen.dk

Skolen sendes med beslutningstagerens navn trykt på magasinet

Skolen forbeholder sig ret til ændringer.
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Få redskaber til at træne din empatiUndervisning i klimaforandringer skal bygge på håb, ikke på angstMatematiklærerforening hjælper med anvendelsesorienteret undervisningIndeklimaet er en svær størrelse, men det er muligt  at gøre noget ved det
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Mange muligheder for at flytte undervisningen ud af skolen for en stundSætter overklassen deres børn i privatskoler – og er det et problem?Sæt skolesekretærerne fri og gør dem til en del af skolens ledelseSeks gode råd til en vellykket skolerejse

Oplag: 3.300

Deadline Omdeles fra Tema

Nr. 1 16. februar 13. marts – uge 11 •  Digitale læremidler
•  Udskoling, efterskoler og ungdomsuddannelser
•  Indretning, indeklima og akustik
•  Matematik

Nr. 2 11. maj 30. maj – uge 22 •  Idræt, leg og anlæg
•  Lejrskoleophold, udflugter og skolerejser
•  Undervisningsmaterialer
•  Natur/teknologi

Nr. 3 28. august 22. september – uge 38 •  Indretning, indeklima og akustik
•  Digitale læremidler
•  Efter- og videreuddannelser
•  Sprogundervisning og -materialer

Nr. 4 2. november 20. november – uge 47 •  Idræt, leg og anlæg
•  Lejrskoleophold, udflugter og skolerejser
•  Undervisningsmaterialer
•  Natur/teknologi



Alle priser er eksklusive moms og evt. grafisk arbejde.

Annoncer leveres som en trykklar CMYK-separeret pdf-fil til e-mail 
annoncer@odsgard.dk.
Anbefalet farveprofil: ISO Coated v2 (basICColor)
Anbefalet opløsning: 254 dpi (100 pixels pr. cm)
Papir: 115 g. gloss – Bladformat: A4

Skolen påtager sig intet ansvar for fejl i fremsendt elektronisk 
annoncemateriale, for ikke rettidigt indleveret materiale, ligesom 
strejker og anden force majeure ikke medfører erstatningsansvar 
for Skolen. 

Generel information

2 indrykninger ...........................................................................  ÷15 %
3 indrykninger ...........................................................................  ÷20 %
4 eller flere indrykninger ..........................................................  ÷25 %

Tværgående rabat! Rabatten gives ved indrykning i et eller 
flere af forlagets magasiner: Puff, Byggeri, BygTek, Mester & 
Svend, Byens Boligforeninger m.fl.
Det forudsættes, at annoncerne bestilles på én gang og indryk-
kes inden for 12 måneder.

Side 3, 5, 7 samt omslagets side 2: +20 %. 
Højresider i øvrigt: +10%.

Placeringstillæg

Indstik

Annonceinformation 2023

Et indstik sikrer jeres budskab stor opmærksomhed og efterlader et 
positivt indtryk hos læserne.

Indhent venligst tilbud.

Annoncemateriale: Sendes til annoncer@odsgard.dk

Pris i DKK 

Odsgard A/S udgiver medierne Byggeri, BygTek, Mester & Svend, Puff, 
Magasinet Gulv, Byens Boligforeninger, Lager & Transport – Logistikmagasinet og 
Magasinet Skolen. På nettet står vi bag UgensErhverv.dk, Byggeri.dk, BygTek.dk, 
aaretsbyggeri.dk, PackM.dk, LTL.dk, IT-Reload.dk og magasinetskolen.dk

RabatterFormater og priser i 4 farver

Odsgard A/S · Naverland 8 · 2600 Glostrup · www.odsgard.dk
                       Tlf. 43 43 29 00 · info@odsgard.dk

Få sponsoreret indhold med i Skolen

Opslag 11.900,-

- Send færdig tekst og foto. 
Vi layouter opslaget.

Med sponsoreret indhold kan du bringe nyheder om jeres produk-
ter og løsninger. Vi hjælper gerne med at skrive, så I får det helt 
rigtige budskab ud til læserne. Priser fra 4.000,- kr.

1/1 side 7.900,-
Venstreside

- Send færdig tekst og foto. 
Vi layouter siden.

Bagside
Bredde x højde:

A: 210 x 237 mm 9.900,-
B: 210 x 297 mm 11.900,-

Bagsideformat A: 
+ 3 mm til beskæring i bund og sider.
Bagsideformat B: 
+ 3 mm på alle 4 sider.

A

1/1 side  11.900,-
Bredde x højde:

176 x 277 mm

Til kant: 210 x 297 mm
+ 3 mm på alle 4 sider

1/2 side  7.900,-
Bredde x højde:

A:   86 x  277 mm
B: 176 x  130 mm

1/4 side  5.000,-
Bredde x højde:

A:   41 x  277 mm
B:   86 x  130 mm
C: 176 x  60 mm

A
BBB

CB
A

CC

B



Online markedsføring 

Markedsføring på magasinetskolen.dk

Kontakt os idag 
– og hør, hvordan vi kan hjælpe med online markedsføring  

Anne-Mette Brødsgaard, salgschef, ab@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 07

Markedsføring i 
nyhedsbrevet

Markedsføring
Få link til egen hjemmeside – fra 1.200 kr. årligt 

Få jeres brochure med – fra 2.500 kr. årligt 

Få jeres banner med – fra 900 kr. pr. måned

Få jeres pressemeddelelser med – fra 1.200 kr. pr. stk

Sådan kommer du i kontakt med lærere og skole ledere, formænd i skolebestyrelser 
og skole folk i kommuner med din online markeds føring.


