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Lærervejledning



Varme om vinteren 
– for 0.-2. klasserne i Esbjerg Kommune

Tidsramme: Besøget varer ca. 45-60 min. pr. klasse og bestilles hos DIN Forsyning. Se 
hvordan under praktiske informationer nedenfor. 

Sted: På skolen; i et stort fællesrum eller en gymnastiksal. Som udgangspunkt kommer vi 
ud og besøger jer. Har I dog lyst til at besøge os i Den Gamle Kedelhal i centrum af Varde, 
er der også mulighed for det. For nærmere information herom se nedenfor. 

Formål: At visualisere fortidens såvel som nutidens varmekilder – med særligt fokus på 
fjernvarme. 

Indhold: Eleverne bliver gennem dialog og forskellige aktiviteter introduceret til 
fjernvarmekredsløbet, herunder fjernvarmerørenes konstruktion og funktion, og begrebet 
isolering.  

Praktiske informationer: 

• Besøget skal bestilles via bookingsystemet på vores hjemmeside (www.dinforsyning.dk/
da-dk/skoletjeneste/book-et-besøg-1).  Ønsker I at besøge os i Den Gamle Kedelhal, skal 
du skrive dette i kommentarfeltet, når besøget bestilles.

• Skoler med flere spor skal gå sammen om at booke én dag. Drejer bookingen sig om 
flere klasser, skal du gøre opmærksom herpå i kommentarfeltet. Vi kontakter dig 
efterfølgende for at planlægge afviklingen af klassernes forløb.

• DIN Forsyning stiller med en formidler, der står for det faglige indhold, og vi ser gerne, 
at den ansvarlige lærer under besøget er aktivt deltagende og tager ansvar for klassens 
opførsel.

• Det er muligt at tilpasse aktiviteterne til elever med særlige behov. De relevante klasser 
bedes dog i god tid inden besøget tage kontakt, så der i fællesskab kan udarbejdes en 
plan med henblik på at give eleverne en god oplevelse.

Har du spørgsmål eller kommentarer til forløbet, er du meget velkommen til at kontakte 
Skoletjenesten hos DIN Forsyning på mail: skoletjenesten@dinforsyning.dk.  

mailto:skoletjenesten@dinforsyning.dk
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