
 
 

Samarbejde mellem virksomheder og de naturvidenskabelige fag på VG 
 
På VG får fysik-kemi- og bioteknologi-klasserne rig mulighed for at se, hvad viden indenfor disse fag 
kan give af uddannelses- og jobmuligheder videre hen i livet via vores mange lokale 
samarbejdsvirksomheder, og i samarbejde med Vidensbyen, DTU og KU. Desuden giver det også en 
anderledes nærværende og motiverende undervisning, når den lærte viden direkte ses anvendt uden 
for VG’s mure.  Eleverne undervises i løbet af de 3 år på VG i cases, som er blevet til i samarbejde med 
virksomhederne og DTU. Nogle af casene indeholder også innovation, hvor casen starter med, at en 
repræsentant for virksomheden kommer og giver en introduktion til casen, og casen afsluttes med et 
besøg på virksomheden, hvor elevernes produkt fremlægges for virksomheden.  
 
Her i november måned har 2.g’erne netop haft en tværfaglig case i fysik og kemi sammen med 
virksomheden Haldor Topsøe mht. katalysatorer, hvor eleverne skulle udvikle den smarteste metode 
til at udskifte katalysatorerne i 12 meter lange rør, når en katalysator på størrelse med et par 10 kroner 
kun kan tåle at falde 1,5 meter.  Kreativiteten var hel i top, og repræsentanterne fra Haldor Topsøe var 
meget imponerede over elevernes niveau. Nu venter klassen spændt på, om en af ideerne bliver 
videreudviklet af Haldor Topsøe.  
 
Sammen med virksomheden Aquaporin kører der også et samarbejde omkring vandrensning via 
diverse proteiner. Her har VG været så heldig at få støtte fra ASTRA til indkøb af to dyre pumper, 
således vi nu kan lave forsøg på VG med de vandrensningsbatterier, som vi frit får stillet til rådighed fra 
Aquaporin. På Aquaporin har vi ligesom de andre samarbejdsvirksomheder også en fast kontaktperson, 
som kommer og beriger eleverne med historier fra det virkelige liv.  
 
Eleverne nyder også godt af vores tætte samarbejde med Novozymes.  Eleverne, der deltager, har 
enten biologi A, kemi A eller biotek A som fag.  Sidst udvalgte eleverne en case indenfor optimering af 
animalsk produktion og skulle således belyse samme emne, men ud fra hver deres fag. Dette kunne 
f.eks. være problemer med methanudslip i kvægdrift (global opvarmning), problemer med 
proteinmangel i foder (gødning), optimering af grises foderoptagelse mm. Hvert hold havde deres eget 
fokusområde, således at biologi kiggede på miljømæssige konsekvenser med kødproduktion (også fisk 
og skaldyr) samt fordøjelsessystemet hos udvalgte dyr. Bioteknologi så på, hvordan bestemte enzymer 
kan optimeres og masseproduceres. Kemi kiggede på 3d strukturer og opbygning af bestemte enzymer 
og på, hvordan man eksperimentelt kan teste enzymerne. Eleverne skulle overbevise dommerne fra 
Novozymes om, hvorfor der skulle kastes penge efter lige netop deres projekt.  
I øjeblikket er der ved at blive udviklet endnu en case sammen med Novozymes, så eleverne skal 
arbejde med enzymet xylanase’s indvirkning på svinets mikrobiom (mikrobiomets sammensætning har 
stor betydning for behovet for antibiotika samt for optagelse af næringsstoffer ifm. foderudnyttelse). 
Derudover får hver elevgruppe tilkoblet en forsker på Novozymes, som de kan stille spørgsmål under 



 
 

deres arbejde med emnet. De fremlægger deres case på Novozymes, men kommer derudover ud og 
ser de afdelinger, der arbejder med netop det/de teknikker, som de selv har arbejdet med. Eleverne 
repeterer derigennem de teoretiske ting, de har været igennem i deres undervisning og får øjnene op 
for, hvad det de lærer kan bruges til i virkeligheden. 
 
På virksomheden GEO har eleverne lært om undergrunden, og hvordan f.eks. et fundament til 
forlystelsen Vertigo i Tivoli dimensioneres. 
 
DTU og KU bruges flittigt. Med DTU-fotonik kører vi et samarbejde omkring Arduino-programmering. 
Eleverne får på VG først den basale viden omkring el-lære og sensorer, hvorefter eleverne lærer at 
programmere en sensor via en Arduino på DTU, dette kunne evt. ende med en GPS-sensor på cyklen, 
så det er muligt at lokalisere cyklen, hvis den blev stjålet. Via besøget får eleverne også et oplæg 
omkring opbygningen af internettet, hvor der bl.a. også er tilknyttet lidt grafteori.  
DTU-elektro er også en af samarbejdspartnerne, hvor der bl.a. undervises i solceller og høreapparater.  
DTU-fysik er selvfølgelig også med i mængden af samarbejdspartnere. Her er det nyeste område 
kvantemekanik. DTU-fysik er også det sted, hvor vi hvert år sender flere elever ud for at lave 
spændende forsøg til deres studieretningsopgave i 3. g (SRP-en).  
 
Grundet vores tætte samarbejde med virksomhederne sikrer vi, at der ikke bare er tale om korte 
virksomhedsbesøg, men udbytterige virksomhedssamarbejder, der kan indgå som en relevant del af 
undervisningen.    
VG er altid interesseret i nye samarbejder med lokale virksomheder, hvor det er muligt at koble det 
obligatoriske pensum i de naturvidenskabelige fag med relevante cases ude på virksomheden. 
Så er din virksomhed interesseret i et samarbejde med VG, så kontakt os endelig. 


