
 

I et samarbejde mellem  og  

Kloge Hænder hos Brenntag Biosector A/S  

Udvikling og fremstilling af vacciner kræver forskellige faglige kompetencer. Lad os samarbejde! 

Når der produceres adjuvans til vacciner på Brenntag Biosector A/S kræver det, at mange 

forskellige faglige kompetencer inddrages for at opnå et tilfredsstillende slutprodukt. Det skal 

eleverne stifte bekendtskab med.  

Forberedelse 

• Der er en forventning til, at eleverne kender til virksomheden og deres arbejdsområde. Det 

betyder, at de ved hvad vacciner er, og hvorfor man bruger vacciner generelt.  

• Undersøg deres hjemmeside: http://www.brenntag.com/biosector/en/biosector/about-

brenntag-biosector/index.jsp 

• Eleverne er inden besøget, blevet præsenteret for de fire forskellige faggrupper, som 

eleverne vil møde på virksomhedsbesøget: 

Laborant, Elektriker, Smed, Industrioperatør, Forskning (R&D) 

Program 

Tidspunkt Aktiviteter 

9.00 Ankomst til Brenntag Biosector A/S 

9.15 Velkomst samt introduktion til dagens program, v/produktionsdirektør Jørgen 

Brodersen 

9.30 Fælles introduktion om virksomhedens mål, og de udfordringer som Brenntag 

Biosector A/S står overfor.  

Oplæg om:  

- Vacciner og adjuvanter 

- Virksomhedens roller  

- Renheden (hygiejne og vigtigheden deraf)  

 

10.00-13.00 Eleverne deles i 2 hold (max 8 elever på hvert hold). Der roteres således at alle 

møder det samme. 

Hold 1: 

- Laborant  

- Forskning og Udvikling 

Hold 2: 

- Elektriker 

- Smed  

- Industrioperatør 

 

13.00 Der gives frokost 

13.30 Tak for i dag og afgang mod skole 

14.00 Evaluering af aktivitet i klassen 

15.00 Tak for i dag 
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I et samarbejde mellem  og  

Praktisk information 

• Tid: kl. 9.00-13.30 

• Sted: Brenntag Biosector A/S, Elsenbakken 23, 3600 Frederikssund 

• Kontaktoplysninger hos Brenntag Biosector A/S: Jørgen Brodersen, tlf. 4329 2769 

• Skolen skal ringe på dagen, hvis de bliver forsinket 

• Beklædning: Eleverne skal klæde om for at komme i produktionen. Det betyder bl.a. at man 

skal aflægge sig alle smykker og alt makeup!!! 

 

Emnefelt og problemstillinger 

Målet er, at eleverne oplever, hvor mange forskellige fagligheder det kræves på en virksomhed 

som Brenntag Biosector A/S, at producere adjuvanter. At bidreaget fra håndværkerne 

(elektriker/smed/laborant/operatør) alle er nødvendigt for at drive en sådan virksomhed. 

Eleverne vil høre om vigtigheden af vacciner, og hvilken forskel adjuvans hos Brenntag Biosector 

A/S gør, og hvorfor at Brenntag Biosector A/S er med til at gøre en forskel. 

Der kan arbejdets med temaet i biologi og kemi. 

 

 


