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Vi arbejder for føden: Fra jord til bord  

 
Hos Fødevarestyrelsen kan du møde kvindelige medarbejdere inden for dyrevelfærd, 
veterinærmedicin og sund mad.  
 
På denne dag inviterer Fødevarestyrelsen indenfor til en dag med tre forskellige 
workshops. Du skal blandt andet undersøge, om dyr opfatter lys ligesom mennesker, 
hvorfor nogle køer har horn, mens andre ikke har, og hvorfor vi egentlig skal spise mindre 
mættet fedt og sukker.  
 
Under besøget får du en forsmag på dyrevelfærd og sund mad samt et billede af, hvad en 
karrierevej inden for veterinærmedicin samt fødevarer og sund mad kan føre til. 

Forberedelse 

Pigerne skal forud for besøget: 

• Besøge virksomhedens hjemmeside på www.foedevarestyrelsen.dk og undersøge, 
hvilke produkter/services de tilbyder  

• Forberede spørgsmål til de kvindelige medarbejdere om karrierevalg og/eller tanker 
ifm. uddannelsesvalg 

 

 

 

 

 

(Se program på næste side)  
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Program for dagen 

Tidspunkt Aktiviteter 

09.00 - 09.30 Fælles velkomst og præsentation af Fødevarestyrelsen v. Elsebet Kjær 

09.30 - 10.00 Rundvisning   

10.00 - 11.00 Karin Fisker fra Sund mad og Kommunikation:  

”Min karrierevej som ernærings- og husholdningsøkonom”  

Maria Laursen fra Dyrevelfærd og Veterinærmedicin:  

”Min karrierevej som dyrlæge”  

11.00 - 12.00 Workshop 

Hold 1: 

Opfatter dyr lys 

ligesom mennesker? 

Workshop 

Hold 2: 

Har alle køer horn? 

Workshop 

Hold 3:  

Spis mindre sukker og 

mættet fedt 

12.00 - 12.30 Frokost  

12.30 - 13.30 Workshop 

Hold 1: 

Spis mindre sukker 

og mættet fedt 

Workshop 

Hold 2: 

Opfatter dyr lys  

ligesom mennesker? 

Workshop 

Hold 3:  

Har alle køer horn? 

13.30 - 13.45 Opsamling på workshops  

13.45 - 14.00 Evaluering og tak for i dag 

 

Praktisk information 

• Tid: 2. oktober 2019, kl. 09.00-14.00  

• Sted: Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup 

• Kontaktoplysninger: Winnie Jacobsen, wicja@fvst.dk, tlf. 72276925  

• Skolen skal kontakte virksomheden på dagen, hvis de bliver forsinket 

• Forplejning: Fødevarestyrelsen giver frokost  

 


