
 

   

I et samarbejde mellem og 

 

Byens underjordiske verden  

Hos Frederiksberg Forsyning arbejder de bl.a. med at tilpasse byen til de stigende 
mængder regn, vi får. Mød nogle af virksomhedens kvindelige medarbejdere, som hver 
dag arbejder for at mindske de gener, der kommer ved store skybrud.  

Pigerne får indsigt i én byens sider, som man sjældent får at se – nemlig hvad der sker i 
vores kloakker og regnvandsmagasiner nede under jorden. På dagen skal pigerne være 
med til at undersøge, hvordan man kan lede store mængder regnvand væk fra byen, så 
indbyggere og dyr oplever så få gener som muligt, og hvordan man overhovedet kan sikre 
sig mod noget så uforudsigeligt som vejret.  

Dagen starter med at finde ud af, hvem medarbejderne i Frederiksberg Forsyning er, og 
hvad de laver til daglig. Pigerne får også præsenteret nogle af de projekter, virksomheden 
arbejder på lige nu, og så skal de en tur ud i byen for at se på dem. Der vil også blive 
fundet nogle af virksomhedens arbejdsredskaber frem, ligesom de skal prøve kræfter med 
nogle af de arbejdsopgaver, medarbejderne kan møde på en almindelig dag. 
 

Forberedelse 

Pigerne skal forud for besøget: 

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

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

• Kig gerne på andre LAR-projekter, fx på www.laridanmark.dk  
 

 

 

(Se program på næste side)  
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Program for dagen 

Tidspunkt Aktiviteter 

09.00 - 09.30 Fælles velkomst 

Der vil være kaffe/te, lidt frugt og brød  

09.30 – 11.00 Intro til Frederiksberg Forsyning som virksomhed, vores 

medarbejdere og nogle af de opgaver, vi udfører 

Vi går på en lille rundvisning på vores matrikel 

11.00 - 12.00 Byd velkommen til nogle af vores medarbejdere, som vil fortælle om, 

hvad de laver til hverdag  

12.00 – 12.30  Frokost – Vi byder på en sandwich og noget at drikke 

12.30 - 13.00 Vi cykler til ZOO  

13.00 - 14.20 Vi ser et af de LAR-projekter, Frederiksberg Forsyning er i gang med 

Pigerne får mulighed for at prøve kræfter med nogle af de 

arbejdsopgaver, man kan komme ud for som projektleder 

14.20 - 14.30 Evaluering og tak for i dag 

 

Praktisk information 

• Tid: 2. oktober 2019, kl. 09.00-14.30  

• Sted: Frederiksberg Forsyning A/S, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg  

• Kontaktoplysninger: Rune R. Jørgensen, rrj@frb-forsyning.dk, tlf. 3818 5224 

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

• Forplejning: Frederiksberg Forsyning giver frokost  

• Beklædning: Praktisk tøj som passer til vejret  

• Medbring: Egen cykel  

 


