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Denne guide er til dig, der har ansvaret når en skoleklasse kommer på besøg. Den giver praktiske råd 
og anbefalinger til hvordan du kan være med til at sikre at eleverne får det maksimale ud af besøget. 
Guiden er opdelt i ”før besøget”, ”under besøget”, og ”efter besøget”. 

At besøge en virksomhed, har stor betydning for eleverne, fordi det rummer mulighed for oplevelser, som ligger langt 
ud over hvad de kan opleve i skolen. Et virksomhedsbesøg kan for eksempel vise hvordan en teori har betydning i "det 
virkelige liv", og dermed bringe relevansen tættere på undervisningen i skolen. 
Derudover giver et besøg på en virksomhed indsigt i forskellige jobfunktioner, og styrker på den måde eleverne i deres 
senere studie- og jobvalg.
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1. INFORMATION PÅ JERES HJEMMESIDE 
Vær konkret om muligheden for besøg af skoler, og gør jeres 
kontaktperson synlig med billede, mail og telefonnummer. 
Hjemmesiden vil altid være stedet læreren starter sin  
research. Står der ikke noget om skolebesøg, viser I ikke at 
I faktisk gerne vil have henvendelser fra skoler. Mange lærere 
planlægger skole-årets udflugter allerede når de planlægger 
næste skoleår. Det betyder at de ønsker at booke en aftale 
et halvt til et helt år ude i fremtiden. Vær fleksibel og find et 
system, der kan håndtere et så langt planlægningsforløb.

2. MULIGE EMNER FOR ET SKOLEBESØG
Kom gerne med forslag til emne, dagsprogram og varighed 
på jeres hjemmeside. Skriv kort om hvad I mener eleverne 
får ud af et besøg hos jer. Vær ikke bange for at stille krav til 
både elev og lærer. Det udviser seriøsitet. 

3. SÆRLIGT SKOLEMATERIALE
Overvej at udvikle et konkret undervisningsforløb, eller kom 
med idéer til forsøg, som klassen kan bruge til at forberede 
sig med, og som kan danne udgangspunkt for besøget. 
Målret det efter emne og alderstrin. Nogle virksomheder har 
haft succes med skolemateriale. Se fx Skoletjenesten på 
Købehavns Universitet  
www.life.ku.dk

Som en hjælp, kan I sætte jer ind i skolernes ”fælles mål”, 
som beskriver hvilke områder, eleverne skal igennem i skole-
tiden. Gå ind på www.uvm.dk, og søg efter "fælles mål". Her 
kan du finde det relevante fag, og læse om hvad eleverne 
skal igennem.

4. ET GODT SAMARBEJDE MED LÆREREN
Når du har kontakt med en lærer, begynder den konkrete 
planlægning. Du og læreren bør indgå klare, skriftlige aftaler 
om alt det praktiske, så I undgår misforståelser. Lav en tids-
ramme, der også inkluderer pauser og frokost. Udveksl altid 
mobilnumre, så I kan få fat i hinanden hvis noget glipper.

5. KLASSENS FAGLIGE MÅL MED BESØGET
Afstem jeres forventninger. Spørg ind til lærernes faglige 
mål med besøget, så du kan sammensætte dagen rigtigt og 
koncentrere dig om de emner og områder, som interesserer 
klassen, og som er relevant for det de arbejder med hjemme 
på skolen. Du og læreren skal afstemme jeres forventninger, 
og aftale de faglige målsætninger. 

6. ROLLEFORDELINGEN
Endelig er det vigtigt at du og læreren har en klar aftale om 
rollefordelingen under selve besøget. Skal læreren ”bare” 
holde styr på eleverne, eller kan du også regne med at han 
eller hun agerer faglig med- og modspiller? Det sidste er en 
forudsætning for et vellykket forløb. En del virksomheder 
oplever at de og læreren har forskellige opfattelser af lærerens 
rolle, og derfor er denne del vigtig at få afklaret på forhånd.

7. PLANLÆG BESØGET MED DINE KOLLEGER
Planlæg dagen sammen med dine kolleger. Vær opmærksom 
på fordelingen, og få klarhed over hvem der tager sig af 
hvad, så I undgår for mange overlap og gentagelser.

Før besøget
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Under 
besøget

1. AT HAVE EN SKOLEKLASSE PÅ BESØG
Når I får en skoleklasse på besøg, skal hele virksomheden 
forberedes på, at der kommer en flok børn. Naturligvis skal 
I forvente at eleverne lytter og overholder de regler, I stiller 
op for besøget. Omvendt er det også vigtigt at I udviser for-
ståelse for at børn ikke kan være koncentrerede og stille lang 
tid ad gangen. De har brug for at være aktive, og snakke 
med hinanden. Og de er nysgerrige, og vil gerne røre ved de 
nye ting de ser. 

Derfor er det vigtigt at de personer, eleverne møder i løbet 
af dagen, har en ægte interesse i at have med børn at gøre, 
og er rummelige i forhold til hvordan børn opfører sig. Hvis 
eleverne larmer lidt for meget i forhold til hvad du synes er 
i orden, så tænk på at det kan være fordi de trænger til at 
blive aktiveret. 

Fortæl eleverne hvad I forventer af dem. Hav en positiv  
indstilling, så de ikke føler sig irettesat fra dagens begyndelse. 

Fortæl dine kolleger om besøget og tal med dem om hvorfor 
det er vigtigt at have sin arbejdsplads åben for skoler. Sæt 
et opslag op i kantinen og skriv en tekst til intranettet. Dine 
kolleger vil være langt mere forstående over for lidt uro, når 
de kender til besøget på forhånd. 

2. HVORDAN FORMIDLER MAN BEDST  
TIL BØRN OG UNGE?
I skal kunne sætte jer i elevernes sted, når I formidler virk-
somhedens forretningsområde eller produkter. Det kan væres 
svært for børn at forstå komplekse sammenhænge. Gør jeres 
formidling nærværende og konkret med gode eksempler, 
som eleverne kan relatere til deres egen hverdag. Sæt jeres 
produkter ind i en større sammenhæng. Vis videoer og billeder 
for at gøre tingene nemmere at forstå. 

Det er optimalt hvis eleverne får lov at udføre små forsøg, 
der relaterer sig til det I arbejder med. Eksperimentelt 
arbejde gør svært stof mindre abstrakt, og lettere at forstå. 
Når I planlægger det eksperimenterende arbejde, så vær 
opmærksom på at øvelsesvejledninger, som blot skal følges 
minutiøst (”kogebogsstil”), begrænser elevernes refleksion. 

En anden måde at få eleverne aktive på, er at lade dem være 
med i noget af arbejdet på virksomheden. Tal med læreren 
om hvad eleverne kan klare, og på hvilken måde de kan 
være med i jeres aktiviteter. Aftal også på forhånd hvilke 
eventuelle kemikalier, eleverne skal i berøring med hvis der 
er tale om kemiforsøg.

En tredje måde at aktivere eleverne på er at få dem til at 
diskutere og reflektere. Inddrag fx etiske spørgsmål eller 
reelle problemstillinger og dilemmaer som jeres virksomhed 
står overfor.

I bør skifte aktivitet cirka hvert 20. minut, hvis I vil bevare 
elevernes opmærksomhed.

Timing er vigtig, og jeres oplæg må ikke blive for lange. I 
skal sætte tid af til at svare på spørgsmål, men hvis det er 
en meget spørgelysten klasse, så bliver I nødt til skære  
igennem og prioritere.

Vær opmærksom på at alle kan se og høre når I er rundt i 
virksomheden. En god måde er at tale til og fokusere på 
dem, der står bagerst i gruppen, i stedet for dem, der står 
forrest. Så kan alle høre. 
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1. BRUG TID PÅ AT EVALUERE BESØGET 
Skriv dig bag øret, hvad du/I kan gøre bedre næste gang, og 
send også en kort evaluering til læreren, så han eller hun 
er klar over hvordan I synes besøget er gået. Spørg også om 
du må få klassens evaluering. Det giver både dig og dine 
kolleger en god fornemmelse af hvordan eleverne har oplevet 
dagen.

Fortæl din leder og dine kolleger om besøget. Har det været 
en succes, så gør det til en god historie, som du deler med 
andre. Gode oplevelser og resultater giver blod på tanden til 
at gennemføre flere aktiviteter med skoleklasser. 

God fornøjelse med skolebesøget!

Efter besøget
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