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Enzymer, bakterier og bæredygtighed  

 
Hos Novozymes og Biotech Academy kan du møde bioteknologer og studerende, der 

beskæftiger sig med en spændende verden, hvor små ting gør en stor forskel. 

På denne dag inviterer Novozymes og Biotech Academy indenfor til en dag, hvor piger og 

drenge i et laboratorie skal undersøge enzymer, bakterier og alger. Enzymer er små 

medarbejdere i vores hverdag, som kan bidrage til en mere bæredygtig livsstil. Dagen 

afsluttes med et brag af et Science Show. 

Under besøget får pigerne og drengene en forsmag på bioteknologi samt et billede af, hvilke 

karriere- og uddannelsesmuligheder der findes indenfor bioteknologi. 

 

Forberedelse 

Pigerne skal forud for besøget: 

• Besøge hjemmesiderne på www.novozymes.com og www.biotechacademy.dk samt 
undersøge, hvilke produkter/services de tilbyder  

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

• Før besøget modtager skolen et forberedende materiale og små øvelser som er 
med til at øge læringsudbyttet på dagen. Derfor skal der afsættes forberedelsestid i 
skolen til at afvikle øvelserne sammen med eleverne. Det aftales med 
virksomheden, hvilken dato (ca. en uge før besøget) der arbejdes med materialet i 
klasserne 

• Eleverne kan med fordel have arbejdet med enzymer, bakterier og fotosyntese op til 
besøget 
 

 

 

(Se program på næste side)  
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Program for dagen 

Tidspunkt Aktiviteter 

08.30 – 09.00  Ankomst samt opdeling i grupper 

09.00 – 09.20 Velkomst og introduktion 

09.20 – 09.40 Hvorfor er det sjovt at arbejde med naturvidenskab? 

09.40 – 10.00 Sikkerhed i laboratoriet (GMO) 

10.00 – 10.15 Pause 

10.15 – 11.45 Laboratoriearbejde 

11.45 – 12.30  Frokost 

12.30 – 12.45 Gang til Science Show 

12.45 – 13.15 Science Show 

13.15 – 13.30 Evaluering af dagen 

13.30 Farvel og tak for i dag 

 

 

Praktisk information 

• Tid: 2. oktober 2019, kl. 08.30-13.30  

• Sted: DTU, Anker Engelunds Vej 1, bygning 101A, 2800 Lyngby 

• Kontaktoplysninger: Ida Carlsen Virklund, IDCV@novozymes.com  

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

• Medbring: Mobiltelefoner  
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