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Lektioner før besøg af VVS-installatør 
Lektion 1  Materialer 
 

Introduktion af det samlede faglige forløb i matematik 

Gennemgå læringsmålene for matematik og synliggør dem for eleverne, som ophæng i klassen, eller på den elektroniske platform 

I bruger.   

Introduktion af slutopgaven, hvor eleverne skal komme med forslag til ”Hvordan bliver skolen mere klimavenlig?”. 

 

  Omregning af enheder, så de kan sammenlignes 

Elevark M1 kan bruges til at lave beregninger i fællesskab. Vurder, hvor mange eksempler du vil bruge. Det vigtigste er, at ele-

verne forstår pointen med at omregne data til samme enhed, så de kan sammenlignes. 

 

 

Synlige mål                         

side 15 Lærer-

vejledningen 

matematik 

 

 

 

Elevark M1 

 

Lektion 2 og 3 Materialer 
Læs baggrundsmateriale til disse lektioner i Lærervejledningen matematik side 9 

 

Varmeforbrug på skole 

 Eleverne skal arbejde med Elevark M2 på baggrund af de data, som du har indsamlet og klargjort.                                                               

Det er meningen, at eleverne arbejde selvstændig med opgaverne. 

De statistiske deskriptorer: Største og mindste værdi, middelværdi/gennemsnit, variationsbredde anvendes i Elevark M2. Vur-

der, om der er behov for en repetition af disse. 

 Eleverne skal ved at bruge Elevark M3 sammenligne skolens forbrug med forbruget på 5 skoler i Albertslund Kommune.  

Afslut lektionen med fælles opsamling om varmeforbrug 

Lærervejled-

ning matematik 

Elevark M2 

Dataark Varme 

eller app  

PC med regne-

arksprogram 

Elevark M3 
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Lektion 4 og 5 Materialer 
Læs baggrundsmateriale til disse lektioner i Lærervejledningen matematik side 10 

 

Vandforbrug på skolen 

 Eleverne skal arbejde med Elevark M4 på baggrund af de data, som du har indsamlet og klargjort.            

Det er meningen, at eleverne arbejder selvstændig med opgaverne. De skulle gerne få en forståelse af, at der er vand, varme og 

penge at spare ved både ved at ændre adfærd og ved tekniske løsninger. 

                  

  Afslut med fælles opsamling om vandforbrug.                                    

 

Lærervejlednin-

gen matematik  

 

Elevark M4 

Dataark Vand 

eller app 

PC med regne-

arksprogram 

 

 

 

Lektion 6 og 7 Materialer 
Varmebesparelser på skolen 

Eleverne skal nu lave nogle beregninger på, hvor meget skolen kan spare ved forskellige tiltag. 

Det er meningen, at eleverne arbejder selvstændig med opgaverne. De skulle gerne få en forståelse af, at der er vand, varme og 

penge at spare ved både ved at ændre adfærd og ved tekniske løsninger. 

 

De skal arbejde med Elevark M5 Varmebesparelse. Det er tanken, at de skal arbejde selvstændigt med opgaverne 

 

Besparelsen på 5 pct. ved sænkning af 1 grad celsius er vejledende.  

 

Afslut med fælles opsamling. 

Noter eventuelle spørgsmål til VVS-installatøren, som kan stilles ved besøget. 

 

 

Elevark M5 

Termometer 

(måske hænger 

der allerede et i 

klassen ellers 

lån i fysikloka-

let) 
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Lektion 8 og 9 Materialer 
 

Undersøgelse af skolens vandforbrug 

Eleverne skal rundt på skolen og undersøge vandforbruget forskellige steder. I forlængelse af undersøgelserne skal de lave for-

skellige beregninger.  

Der arbejdes i grupper med Elevark M6 Undersøgelse af skolens vandforbrug. 

Hvis alle elever/grupper skal gennemføre alle undersøgelserne, vil det kræve meget tid. Undersøgelserne kan derfor med fordel 

fordeles mellem grupperne, så en eller flere grupper udfører 1 og 2, mens en enkel gruppe udfører 3.  

Følgende områder skal undersøges: 

1. Vandforbrug ved håndvask (Stopur, litermål) M6 undersøgelse 1.  

2. Vandforbrug ved brusebad (Stopur, spand, litermål) M6 undersøgelse 2. 

3. Løbende toiletter M6 Undersøgelse 3. 

Husk eleverne på, at de skal markere på deres skitser, hvor de lavet undersøgelserne. Det er først i de næste lektioner.  

Resultaterne deles i klassen, og alle grupper laver alle beregninger, men starter med beregningerne fra deres egen undersøgelse.  

Det er ikke sikkert, at alle grupper når alle opgaver, men alle bør gennemføre den sidste opgave i Elevarket M6 Udarbejdelse af 

anbefalinger til vandbesparelser. 

Hvis det kniber med at nå det hele, kan den sidste del rykkes til næste lektion, hvor eleverne skal forberede besøgt af VVS-in-

stallatøren. Det er der afsat seks lektioner til på tværs af de tre fag.   

 

 

 

 

 

 

Elevark M6                           

Undersøgelse af 

skolens vand-

forbrug 

Stopur (evt. i te-

lefon) 

Litermål 

Spand 
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Elevernes forberedelse af besøg af VVS-installatør på tværs af de tre fag (6 lektioner) Materialer 
I Lærervejledningen matematik kan du læse 

 uddybning af lektionsplanen side 11  

 finde inspiration til elevspørgsmål til VVS-installatøren side 12  

 kort info om relevante emner og begreber side 13 

Skolens varmesystem og vandinstallationer 

Arbejdet med denne opgave skal afstemmes i forhold til om forløbet gennemføres med et, to eller alle tre fag. I fysik/kemi er 

hovedvægten på varme, i geografi er på vand, og i matematik er på både varme og vand. 

  

Eleverne skal i deres grupper tegne skitser over skolens varmesystem og vandinstallationer.  

 

Eleverne arbejder med:  

 

Elevark Undersøgelse af skolens varmesystem og vandinstallationer 

De skal tegne så mange ting, som de kan. Resten kan komme på efter besøget. Det vil være en fordel, hvis teknisk serviceleder 

deltager i rundvisningen under besøget, så I kommer alle de ”rigtige” steder hen, eller at lærerteamet vises rundt på skolen af 

teknisk serviceleder inden besøget.  

 

Forberedelse af besøg af VVS-installatør 

Forbered eleverne på besøget. Fortæl om formålet, hvilke forventninger der er til dem, og hvad de skal have ud af besøget.  

 

Afslut med, at de udfylder Elevark Besøg af VVS-installatør.  

 

Lærervejledning 

matematik  

 

 

 

 

 

 

 

Elevark Under-

søgelse af sko-

lens varmesy-

stem og vandin-

stallationer 

 

 

 

Elevark Besøg af 

VVS-installatør 
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Lektioner under besøg af VVS-installatør  
Indhold   Tidsforbrug 
Besøg af VVS-installatør 

Eleverne medbringer deres udfyldte Elevark. Hvis eleverne skal bruge fotos til deres afsluttende arbejde, skal de medbringe ka-

mera/telefon under rundturen.  

 

Intro  

Du møder installatøren, som I har aftalt. Du byder velkommen og sætter rammen for besøget. 

 

Oplæg VVS-installatør  

 VVS-installatøren fortæller om:  

 virksomheden 

 sin karriere- og uddannelsesvej 

 sit job 

 specielle ekspertiseområder, som virksomheden arbejder meget med 

VVS-installatøren ved, at eleverne har arbejdet med emnet og har udarbejdet spørgsmål. Aftal eventuelt på forhånd, hvem der 

stiller hvilke spørgsmål.  

 

Rundtur på skolen  

Du har på forhånd organiseret rundturen, så alle elever kommer rundt på den aftalte tid. Hvis I mere end en lærer, kan I overveje, 

om alle elever kan være med på en gang, eller om klassen skal deles op i mindre grupper. Sørg for, at turen kommer forbi de 

relevante rum, som eleverne har indtegnet på deres skitser.  

  

Eleverne tager noter og fotos undervejs – for at huske det til deres videre opgave – og foto kan eventuelt bruges til den PowerPoint, 

som de skal udarbejde senere i forløbet.  

På turen fortæller VVS-installatøren om de ting, de ser, med fokus på at spare energi og sikre godt indeklima f.eks.: 

 

Elevark Undersø-

gelse af skolens 

varmesystem og 

vandinstallatio-

ner 

 

5 minutter 

 

20 minutter 

 

 

 

 

 

1 time 45 minut-

ter 
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Synlige rør 

 brugsvand eller vand til opvarmning  

 isolerede eller ej, er det godt eller skidt 

 

Håndvaske, bruser og toiletter. Er der monteret: 

 Klimavenlige armaturer 

 Vandbesparende brusere, perlatorer osv.  

 

Varmekælder: 

 Hvordan kommer varmen rundt på skolen? 

 Hvordan hænger varmekilde og skolens varmesystem sammen? 

 Hvordan varmes vandet til bruser og håndvaske op, og hvordan kommer det rundt på skolen? 

 Hvordan styres varmen på skolen? Centralt eller decentralt. 

 

Ventilationsanlæg: 

 Styring 

 Fordele og ulemper 

 Hvordan det bruges optimalt.  

 

 Andet interessant og relevant. 

 

Opsamling på rundturen  

Her kan eleverne stille eventuelle spørgsmål.  

 

VVS-installatøren vil komme ind på: 

 sit umiddelbare indtryk af skolens installationer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 minutter 
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 hvilke tekniske løsninger vedkommende umiddelbart kan se, skolen/kommunen med fordel kan investere i 

 hvor stor en investering det vil kræve 

 hvad der kan spares på økonomien og på klimaet 

 

 Tak for i dag. Du runder af, og I siger tak for i dag.  

 

Der er indlagt en Buffer hvis der bruges for meget tid ved et af punkterne 

 

 

 

 

10 minutter 

 

15 minutter 
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Lektioner efter besøg af VVS-installatør 
Lektion 9 og 10 fysik/kemi og geografi, lektion 14 og 15 matematik Materiale 

Opfølgning på besøget  

 

Drøft i plenum 

 Generelle overvejelser efter besøget. 

 Hvad fortalte VVS-installatøren om skolens systemer og installationer? 

 Hvilke tekniske løsninger blev præsenteret? 

 Hvilke anbefalinger blev der givet til skolen? 

 Efter drøftelserne gør eleverne deres to skitser over skolen færdige uden anbefalinger til forbedringer, så de kan bruges som præsentation 

af elevernes viden om emnet.  

 

Hvordan bliver skolen mere klimavenlig? 

Det er vigtigt, at arbejdet med afslutningen af forløbet afstemmes i forhold til, om forløbet er gennemført med et, to eller alle tre fag. Det 

gælder i forhold til, hvilke emner eleverne kan komme ind på, tidsforbrug og ambitioner i forhold den præsentation, som eleverne skal 

udarbejde.   

 

Eleverne skal arbejde med Elevarket Hvordan bliver skolen mere klimavenlig?  

 Elevarket ligger op til, at der er arbejdet med emnet i alle tre fag. Hvis det ikke er tilfældet, så overvej, om nogle af spørgsmålene skal 

udgå.  

 Eleverne skal bl.a. præsentere deres viden om emnet. Overvej, om det giver bedst mening at gennemgå de synlige læringsmål, før eller 

efter de har udarbejdet deres præsentation. 

 Udover at formidle det de har lært, skal eleverne præsentere de forslag, de har til at gøre skolen mere klimavenlig i en powerpoint, plakat, 

collage eller lignende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevark Hvor-

dan bliver sko-

len mere kli-

mavenlig?  
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Du kan sende nogle eksemplariske præsentationer videre til VVS-installatøren som en afslutning og tak for sidst. Overvej om, der er andre, 

der er relevante i forhold til at modtage elevernes forslag til at gøre skolen mere klimavenlig. Det kan være skolens ledelse, bestyrelse, 

forvaltning osv.  

 

Husk at sæt kontakt@aabenvirksomhed.dk cc. på mailen til virksomheden. Så modtager klassens et personligt 

diplom, og I hjælper Åben Virksomhed med viden om, hvor meget undervisningsmaterialet bliver brugt, så 

indsatsen kan fortsætte og forbedres. 

 

 

mailto:kontakt@aabenvirksomhed.dk

