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Bekæmp madspild  

 
Verden over går cirka 1/3 af al mad til spilde. Hos Too Good To Go kan du møde 
kvindelige it-udviklere, softwareingeniører og dataanalytikere, der gør en indsats for at 
bekæmpe madspild.  
 
På denne dag inviterer Too Good To Go indenfor til en dag med programmering og 
dataanalyse. Du vil blive trænet i programmeringstænkning, kodetænkning og 
featuredesign for brugerrating. Derudover vil du opleve, hvordan man kan løse problemer 
med dataanalyse. Dagen afsluttes med en spændende quiz, hvor du får mulighed for at 
teste din egen viden om madspild.  
 
Under besøget får pigerne en forsmag på programmering, featuredesign og dataanalyse 
samt et billede af, hvad en karrierevej inden for it og softwareingeniør kan føre til. 

Forberedelse 

Pigerne skal forud for besøget: 

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

• Se denne film om virksomheden: 
https://drive.google.com/file/d/1ySekZ98Lh_tpBXOBpLE75UYgE2k7XwfW/view 

• 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 - 09.15 Fælles velkomst og præsentation af Too Good To Go  

v. Thanh Pham og Katrine Halbye   

09.15 – 09.30 Rundvisning 

09.30 - 10.00 Karriereoplæg v.  

Thanh Pham: ”Min vej til softwareingeniør og iOS-udvikler”  

Katrine Halbye: ”Min vej til dataanalytiker”  

10.00 – 10.45 Hold 1:  

Kodetænkning og featuredesign for 

brugerrating 

Hold 2:  

Problemløsning med dataanalyse 

10.45 – 11.00 Pause  

11.00 – 11.45 Hold 1:  

Problemløsning med dataanalyse 

Hold 2:  

Kodetænkning og featuredesign 

for brugerrating 

11.45 – 12.15 Frokost  

12.15 - 12.45 Quiz: Hvor meget ved du om madspild?    

12.45 - 13.00  Evaluering og tak for i dag 

 

Praktisk information 

• Tid: 2. oktober 2019, kl. 09.00-13.00  

• Sted: Too Good To Go, Lindgreens Allé 9, 1, 2300 København S  

• Kontaktoplysninger: Thanh Pham, tpham@toogoodtogo.com, tlf. 42284189 eller 

Katrine Halbye, khalbye@toogoodtogo.com  

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

• Forplejning: Too Good To Go giver frokost  

• Medbring: Egen computer  

 


