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UNDERVISNING VS. DET VIRKELIGE LIV
Har du svært ved at se, hvad du skal bruge
undervisningen til? Kom ud i virkeligheden og se
hvordan de anvender eks. matematik, geografi og
biologi i en virksomhed. Du får måske mulighed for at
prøve nogle af dine egne færdigheder af... Hands on!

INSPIRATION TIL PROJEKTARBEJDE
Virksomhedsbesøg kan være en god intro til et
projektforløb, hvor man skal samarbejde og skabe et
fælles produkt. I en virksomhed er der nemlig mange
forskellige roller, som skal samarbejde for at det hele
skal lykkes. Kom ud og se, hvordan de gør i en
virksomhed. Det kan også være at virksomhedsbesøget
er centreret omkring et emne, som man skal hjem og
arbejde mere med.

UDDANNELSESVALG
Måske er du i tvivl om, hvad du skal uddanne dig til?
Styrk dine valgkompetencer og udvid dine forståelse
for andres uddannelsesvalg. Du kan få en større
forståelse for hvad dit kommende uddannelsesvalg
kræver af dig.

TIPS
Måske vil et par forældre have interesse i at deltage
på virksomhedsbesøget?
Måske vil jeres egne forældre gerne fremvise deres
virksomhed for jer?

FØR
VIRKSOMHEDSBESØGET
PÅ SKOLEN, 1-2 timer
HVORFOR?

Jeres lærer har booket et virksomheds-

besøg på ude.nu. Det kan være fordi, at I skal arbejde
med job & uddannelse eller fordi at virksomheden
arbejder med et område, som er relevant for jeres
undervisning eller et kommende projektarbejde.

INTRO:
Jeres lærer fortæller om baggrunden for besøget.
I får en kort introduktion til virksomheden. I får
oplyst, hvor I kan finde mere information om
virksomheden og dennes arbejdsområde.
Formuler evt. 10 spørgsmål i fællesskab, som er
relevant at undersøge omkring virksomheden. Se
eksempler på spørgsmål nederst.

UNDERSØG:
Grupper eller alene undersøger virksomheden.
Brug deres hjemmeside, deres sociale medier
(LinkedIn, facebook eller instagram).

ER I FORBEREDTE?
Transport? Mødetid? Påklædning? Madpakke?
Kontaktperson? Skal I have computer/blyant med?

Eksempler på spørgsmål/områder.
Hvad er virksomhedens kerneprodukt? (kerneprodukt= det som
virksomheden producerer og sælger mest af)
Hvem sælger de til? Hvem samarbejder de med? Er der andre
virksomheder i Danmark, som laver det samme?
Hvilke uddannelsesbaggrund kan man have, når man arbejder ved
virksomheden? Hvor mange arbejder i virksomheden?
Hvilke arbejdsopgaver løses i virksomheden?
Hvad er det farligste ved at arbejde i virksomheden?
Hvordan var det at arbejde på virksomheden før i tiden?
Har arbejdsforholdene ændret sig gennem tiden?
Hvorfor vælger man at arbejde på netop dén virksomhed?

UNDER
VIRKSOMHEDSBESØGET
PÅ VIRKSOMHEDEN, 2-4 timer
VELKOMST
Når I ankommer til virksomheden, så burde I blive
budt velkommen. Medarbejderen, som tager imod
jer, er måske ikke vant til at vise rundt og have med
unge mennesker at gøre. Så husk at vær stille og
ræk hånden op, hvis I har spørgsmål.

INTERESSE
Vis interesse og vær nysgerrig. Spørg gerne ind til
ting undervejs. Ex. hvad bruger I den maskine til?
Faglige begreber - måske bruger rundviseren nogle
faglige begreber, som I ikke helt forstår. Husk at
spørger ham/hende, hvad de mener.
Pil ikke ved ting, som I ikke har fået lov til at røre.
Husk at det er en arbejdsplads, så de
medarbejdere, som ikke deltager i besøget, skal
have arbejdsro.

FARVEL
Sørg for, at I har fået svar på alle spørgsmålene.
Fortæl gerne om jeres oplevelser til jeres rundviser.
Måske har besøget givet lyst til endnu et besøg,
hvor I gerne vil have fokus på noget andet. Så
spørg jeres lærer, om det kunne være en god ide at
komme igen.
Praktik eller studiejobs? Var det noget for dig, at
komme i praktik eller søge et studiejob hos
virksomheden.

EFTER
VIRKSOMHEDSBESØGET
PÅ SKOLE, ½-1 time
FORSLAG TIL EVALUERING:
Fik I svar på jeres spørgsmål?
Hvad overraskede jer?
Var der nogle spændende jobs?
Hvilke fag var i spil på virksomheden?

IDEER TIL EFTERBEARBEJDE:
Skriv en artikel/reportage/interview om
virksomheden.
Skriv en jobansøgning til virksomheden.
Lav en virksomhedsbeskrivelse til internettet.

GODE IDEER TIL FREMTIDIGE VIRKSOMHEDSBESØG?
Hvilke andre virksomheder kunne være spændende
at besøge.
Hvad er dit drømmejob? Måske vil klassen tage
med dig på et virksomhedsbesøg, hvor I hører om
dit drømmejob?

Hvad fik vi ud
af det?

