
GODE RÅD  
TIL ET GODT  
VIRKSOMHEDSBESØG

KORT GUIDE

Før besøget 
1. TAG AFSÆT I DE EMNER I ARBEJDER MED: Det er vigtigt for 
elevernes læringsudbytte at det, de møder ude på virksom-
heden, kan relateres til undervisningen hjemme i klassen. 

2. DEFINÉR ELEVERNES FAGLIGE MÅL: Sæt ord på de faglige 
mål med besøget, og inddrag virksomheden og eleverne i 
det. Det er vigtigt at virksomheden kender dine krav, så de 
ved hvad de skal fokusere på.

3. LAV KLARE AFTALER: Mail med virksomheden i god tid 
om dato, tidspunkt, sted, varighed, indhold og faglige mål. 
Udveksl altid mobilnumre, så I kan få fat i hinanden hvis 
noget glipper.

4. ELEVERNE SKAL VÆRE AKTIVE: Tal med virksomheden om 
hvordan eleverne kan udføre små forsøg, eller være med i 
produktionen. De kan også aktiveres ved fx at få stillet en 
række etiske spørgsmål som virksomheden står overfor. Ofte 
tænker virksomheden ikke på hvor vigtigt det er at eleverne 
er aktive. Du kan gøre meget selv ved at komme med ønsker 
og forslag. 

5. FORBERED BESØGET: Både du og eleverne skal kende 
virksomheden før besøget. Mange har materiale på deres 
hjemmeside, som I kan tage afsæt i. 

6. INDDRAG DIN LEDER OG DINE KOLLEGER: Sørg for at din 
leder i god tid ved at I skal på tur. Fortæl også gerne dine 
kolleger om jeres planer. Deres feed back kan være god 
inspiration.

Under besøget
1. AFSTEM FORVENTNINGER: Få en klar aftale med virksom-
heden om hvad de forventer af dig som lærer. Regner de 
med at du agerer faglig med- og modspiller under besøget? 
Mange virksomheder oplever at de og læreren har forskellige 
opfattelser af lærerens rolle. 

2. HAV RESPEKT FOR DEM, SOM ARBEJDER: Vær opmærksom 
på virksomhedernes regler. Vær også opmærksom på de 
gældende regler for elevernes sikkerhed og omgang med 
kemikalier, hvis de fx skal udføre kemiforsøg.

3. TAG HUL PÅ EVALUERINGEN SAMME DAG: Allerede på turen 
hjem, kan I begynde at snakke om besøget. Den uformelle 
snak kan blive et godt afsæt for den egentlige evaluering 
hjemme i klassen.

Efter besøget
1. BRUG JERES NYE VIDEN: Besøget skal kobles til undervisningen 
hjemme på skolen, og eleverne skal arbejde med deres nye 
viden. På den måde husker eleverne hvad de har lært.

2. EVALUÉR BESØGET: Inddrag eleverne i evalueringen, og få 
dem til at sætte ord på hvad de har fået ud af besøget. Skriv 
dig bag øret hvad I kan gøre bedre næste gang. Send også 
en kort evaluering til virksomheden. Det vil være en stor 
hjælp for dem.

3. INSPIRÉR DINE KOLLEGER: Fortæl dine kolleger om  
klassens oplevelser, så du deler dine erfaringer med andre. 
Måske inspirerer du dem til selv at tage ud af huset på 
virksomhedsbesøg.
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