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GUIDE TIL
VIRKSOMHEDSBESØG
UDDYBENDE GUIDE

Dette er en guide, som du kan bruge, når du skal på virksomhedsbesøg med dine elever.
Guiden giver praktiske råd til hvordan du sikrer at eleverne får det maksimale ud af besøget.
Guiden er opdelt i ”før besøget”, ”under besøget”, og ”efter besøget”.
Et virksomhedsbesøg rummer mulighed for oplevelser, som ligger langt ud over hvad eleverne
kan opleve hjemme på skolen. Eleverne kan fx se hvordan en teori har praktisk relevans i “det
virkelige liv”, styrke deres indsigt i hvordan en arbejdsplads fungerer og hvilke jobfunktioner der
findes. Endelig fungerer besøget som en fælles faglig og social referenceramme.
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Før besøget
1. TAG AFSÆT I DE EMNER I ARBEJDER MED

3. DINE ELEVER SKAL VÆRE AKTIVE

Allerede når du lægger årsplanen for det kommende skoleår,
kan virksomhedsbesøget tænkes ind i planlægningen. På
den måde bliver det fagligheden, der bestemmer hvilken
virksomhed I besøger, og ikke tilfældigvis den, der har plads
til jer, eller den der ligger tættest på.

Tal med virksomheden om hvordan dine elever kan få lov
til at være med i noget af arbejdet på virksomheden, eller
udføre små forsøg, der relaterer sig til det, virksomheden
beskæftiger sig med. Ofte tænker de ikke på hvor vigtigt det
er at eleverne er aktive, og du kan gøre meget selv ved at
komme med ønsker og forslag.

Ved at tage tidligt kontakt til virksomheden, har du chance
for at få det forløb I har brug for i forhold til de faglige mål,
du har opsat, og på det tidspunkt, der passer jer.
Nogle virksomheder har forberedelsesmateriale på deres
hjemmeside, som kan være en hjælp i dit eget forberedelsesarbejde.
Det er vigtigt for elevernes læringsudbytte at det, de møder
ude på virksomheden, bliver sat i sammenhæng med arbejdet
hjemme i klassen, og bliver en del af et længere undervisningsforløb. Derfor er det vigtigt at du som lærer definerer
de faglige mål med besøget.

Tilrettelæg din undervisning, så eleverne:
• er fagligt forberedte til besøget
• selv kender deres faglige mål med besøget
• får en klar idé om at besøget er koblet til
undervisningen på skolen

2. KLARE AFTALER MED VIRKSOMHEDEN
Mail med virksomheden om dato, tidspunkt, sted og varighed, så det hele er skrevet ned. Udveksl altid mobilnumre, så
I kan få fat i hinanden hvis noget glipper.
Sæt ord på de faglige mål, og inddrag virksomheden. Det
er vigtigt at de kender dine krav, så de ved hvad de skal
fokusere på.
Endelig er det vigtigt, at du får en klar aftale med virksomheden om hvad de forventer af dig som lærer. Regner de
med, at du agerer faglig med- og modspiller? En del virksomheder oplever at de og læreren har forskellige
opfattelser af lærerens rolle under besøget.
Spørg på forhånd om I må tage billeder hvis I vil dokumentere
besøget.

En anden måde at aktivere eleverne på, er at inddrage dem
i etiske spørgsmål eller reelle dilemmaer som virksomheden
står overfor.
Vær opmærksom på de gældende regler for elevernes sikkerhed og omgang med kemikalier, hvis eleverne skal udføre
forsøg, eller være med i en produktion.
Lad eleverne bruge deres mobiltelefon til video, billeder og
lydoptagelser.

4. FORBERED BESØGET
Forbered besøget i god tid med dine elever. Det vigtigste
er at de inddrages og ved hvad de skal have ud af besøget.
Læs om virksomheden sammen, og lad eleverne forberede
spørgsmål til virksomheden. Brug deres hjemmeside, der
kan være god information.
Sæt ord på hvad I skal se, gøre og lære på virksomheden,
som I ikke kan hjemme på skolen. Skal besøget primært
vise, hvordan en teori har praktisk relevans i det virkelige
liv? Eller har virksomheden helt særlige faciliteter, som man
ikke kan se andre steder?
Sørg for at virksomhedsbesøget bliver en løftestang for din
egen undervisning.
Et par dage før besøget, er det en god idé at gennemgå
dagen med eleverne. Hvad skal medbringes? Hvad tid skal
I afsted? Skal I med bus eller tog? Hvilke personer skal I
møde?

5. INDDRAG DIN LEDER OG DINE KOLLEGER
Hvis din leder og kolleger i god tid får at vide at du og klassen
skal på tur, kan de få planlagt de vikartimer, der er brug for
når du er ude af huset en hel dag.
Fortæl også gerne dine kolleger om jeres tur. Deres feed
back kan være god inspiration. Og du kan være en god
inspiration for dem, måske især de yngre lærere.
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Under
besøget
1. HAV FAGLIGE BRILLER PÅ
Selvom der er lavet aftaler inden besøget, er det kun dig
som lærer, der har overblik over dit undervisningsforløb, og
hvad I skal arbejde med efterfølgende. Hjælp virksomheden
med at opfylde dine krav.
Motivér eleverne til at spørge, og vær med til at sørge for at
der bliver lejlighed til at stille spørgsmål undervejs. Hjælp
dem med at have konkrete spørgsmål klar.
Ofte har de personer, I møder på virksomheden, kun skolebesøg som en mindre del af deres arbejde. Derfor kan der være
behov for at du som lærer støtter dem i at tale i et sprog
eleverne forstår.

2. I ER PÅ EN ARBEJDSPLADS
Hjælp eleverne med at opføre sig som man kan forvente af
en gruppe på deres alder. Når man er på virksomhedsbesøg
er man på en arbejdsplads. De vil formentlig komme igennem
områder hvor der arbejdes. Det betyder at der kan være
sikkerhedsmæssige hensyn at være opmærksom på.

3. START EVALUERINGEN PÅ HJEMTUREN
Allerede under besøget og på vejen hjem, kan I starte
evalueringen af besøget.
Få eleverne til at reflektere over det, I har oplevet. Små
samtaleøvelser kan være måder at få gang i tankerne på
(hvis transportformen tillader det).
En idé er at eleverne sender billeder til hinanden med det,
de synes var mest interessant. Dem kan I så bruge som
afsæt for jeres evaluering.
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Efter besøget
Tilbage på skolen skal eleverne arbejde med deres nye viden,
så de husker hvad de har lært. Det allervigtigste er at det
faglige arbejde trækker linjer tilbage til virksomhedsbesøget.
På den måde får I den optimal effekt.
En god idé er at eleverne under besøget (fx med deres mobiltelefon) har indsamlet data, der skal behandles, testes eller
undersøges nærmere når I kommer hjem.

2. EVALUÉR BESØGET
Brug tid på at evaluere besøget og den efterfølgende bearbejdning. Eleverne skal have mulighed for at evaluere både
i forhold til den praktiske gennemførelse, det faglige indhold
og deres egen præstation. Evalueringsprocessen hjælper
eleverne til at formulere, hvad de har oplevet og hvad de
har lært.

Det er en rigtig god idé at sende jeres evaluering til virksomheden. Det hjælper dem med at blive endnu bedre. Og det
viser interesse og engagement fra jeres side.

3. SPRED VIDEN PÅ SKOLEN
Tal med din leder om, hvordan besøget gik og hvordan I har
brugt det i undervisningen. Gode oplevelser og resultater
giver blod på tanden til flere gode ture ud af huset.
Inspirér dine kolleger, og fortæl om jeres oplevelser. Del din
viden og dine erfaringer. Især med nyuddannede kolleger.
På den måde får de inspiration til, hvordan de selv bruger
virksomhedsbesøg i undervisningen, og de får øjnene op for
at de kan hente hjælp og inspiration hos dig.

God fornøjelse med jeres virksomhedsbesøg!
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1. BRUG JERES VIDEN I UNDERVISNINGEN
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