
GODE RÅD  
TIL ET GODT  
VIRKSOMHEDSBESØG

KORT GUIDE

Før besøget 
1. KLARE AFTALER MED BESØGSKLASSEN: Mail med læreren 
inden besøget, så I har dato, tidspunkt, sted, varighed, ind-
hold og mål med besøget skrevet ned. Udveksl altid mobil-
numre, så I kan få fat i hinanden hvis noget glipper. 

2. KLASSENS FAGLIGE MÅL MED BESØGET: Afstem jeres for-
ventninger. Hvad skal eleverne have ud af besøget på netop 
jeres virksomhed? Når du ved det, kan du sammensætte 
dagen rigtigt. Fortæl læreren hvis I har relevant information 
og materiale på jeres hjemmeside. På den måde kan både 
lærerne og eleverne forberede sig.

3. FORDELING AF DIN OG LÆRERENS ROLLE: Det er lærerens 
ansvar at det faglige formål med besøget indfries. Men det 
er din og lærerens fælles forberedelse, der afgør elevernes 
egentlige udbytte. Afklar jeres roller.

4. FORBERED DINE KOLLEGER: Fortæl dine kolleger at der 
kommer en skoleklasse på besøg. Sæt et opslag op eller 
skriv på intranettet. Indstil jer på at der selvfølgelig er mere 
uro end der plejer.

Under besøget
1. ELEVER SKAL VÆRE AKTIVE: Eleverne mister koncen-
trationen, hvis de skal sidde stille for længe ad gangen, 
præcis som os voksne. Derfor er der meget vigtigt at I skifter 
aktivitet, og at eleverne fx får lov at arbejde konkret og prøve 
noget selv. Sådan lærer de også mere. Tænk over hvordan 
det kan lade sig gøre at de udfører nogle små forsøg eller er 

med i produktionen. En anden aktivitet kan være at ind-
drage eleverne i diskussioner af etiske spørgsmål, eller reelle 
dilemmaer som virksomheden står overfor. Tal med læreren 
hvis du er i tvivl om hvad eleverne kan klare. Skal eleverne 
udføre forsøg, er det en god idé at have talt om hvilke even-
tuelle kemikalier, de skal i berøring med.

2. FORMIDL I BØRNEHØJDE: De personer eleverne møder i 
løbet af dagen, skal kunne lide børn og have lyst til at for-
midle så børn kan forstå det. Et godt råd er at tænke i kon-
krete eksempler, og kæde informationer sammen med ting 
eller forhold, som de kender fra deres egen hverdag. Fortæl 
om den rolle, virksomhedens produkter har i den store sam-
menhæng. Giv dem også gerne et produkt eller noget andet 
relevant i hånden undervejs. Så forstår de tingene bedre. 

3. EN LILLE GAVE: Det er en rigtig god idé at give eleverne en 
lille gave med hjem, der minder dem om besøget. Det behø-
ver ikke være en værdifuld ting. Måske en lille komponent, 
som virksomheden producerer. Men det kan være alt muligt. 
En lille souvenir betyder rigtig meget for elevernes oplevelse 
og deres efterfølgende fortælling om besøget.

Efter besøget
1. EVALUÉR BESØGET: Skriv dig bag øret, hvad du kan gøre 
bedre næste gang, og send gerne din evaluering til læreren 
så klassen ved hvordan I synes besøget er gået. Spørg også 
om du må få klassens evaluering. 

Rigtig god fornøjelse!
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