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Velkomst v/ bestyrelsesformand Ole Bondo Christensen

Tale v/ Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt 

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt klipper snoren til PowerLab

Minister og bestyrelsesformand på guidet tur med formidlingschef Allan Laumann

Den officielle del af indvielsen slutter 

Naturfagskoordinatorer og elever tager Powerlab i brug 

Komikerne og satirikerne Adam og Noah i ”live launch” – naturfagsinspiration  
på et helt nyt niveau og i dialoghøjde med eleverne

Tak for i dag. Vestforbrænding serverer forfriskninger og snacks under forløbet.

Tilmelding senest 25.10.2017 på mail: ala@vestfor.dk



VIDENSKAB I VIRKELIGHEDEN 

I PowerLab sætter vi fokus på, hvordan affaldet udnyttes bedst 
muligt, hvordan energien omsættes til strøm og fjernvarme, og 
hvordan teknologien bagved fungerer.  

Vores elever undersøger, hvad der kan energinyttiggøres ved  
forbrænding, og hvad der er bedst at sortere fra. Hvordan overfører  
vi affaldets energi og udnytter den til strøm og fjernvarme? Hvordan 
optimerer vi overførslen af energi, og hvordan bevarer vi den? 

Modelleringskompetencen iscenesættes igennem hele forløbet,  
når eleverne skal forholde sig til og bruge både fysiske og digitale  
modeller. 

Undersøgelseskompetencen kommer i spil, når eleverne skal  
danne hypoteser og teste dem i de interaktive øvelsesmodeller,  
der integrerer både fysiske og digitale virkemidler. 

Perspektiveringskompetencen bliver understøttet i et afsluttende  
spil om bæredygtig energiforsyning. Her skal eleverne stå for en bys 
sorteringsordning, skaffe brændsel til forbrændingsanlægget, så byen 
ikke fryser, og finde løsninger, når byen ændrer sig eller vejret skifter.

Kommunikationkompetencen understøttes ved det registrerings- 
program, eleverne bruger under forløbet. Her opsamler eleverne  
data og observationer, som bliver til en samlet præsentation, de  
kan tilgå og hente, når de kommer hjem på skolen, og på den måde 
arbejde videre med emnet.

VELKOMMEN TIL POWERLAB 

Formidlingscentret på Vestforbrænding har de senere år gennemgået  
en stor udvikling og er vokset i ugentlige undervisningsforløb, og  
besøgstallet passerede i 2016 de 20.000. 

Hver dag tilbyder vi ca. 150 elever undervisning i cirkulær økonomi,  
genanvendelse og affaldets rolle ved energiproduktion og distribution  
af fjernvarme og el. 

Med det nybyggede PowerLab sætter vi med interaktiv læring endnu  
mere fokus på produktion af fjernvarme og elektricitet. Undervisnings- 
forløbet retter sig mod folkeskolens fællesfaglige naturfagseksamen  
– et stort ønske, som kommer fra lærerne i vores 19 ejerkommuner. 

På Vestforbrænding sætter vi en ære i at formidle det gode budskab  
om såvel teknologien som det samfundsfaglige perspektiv og  
nødvendigheden i, at vi alle udnytter vores ressourcer endnu bedre,  
end vi gør det i dag. 

Med PowerLab kan vi styrke denne indsats til gavn for vores  
ejerkommuner. 

Velkommen til vores officielle indvielse af Powerlab.

Ole Bondo Christensen 
Bestyrelsesformand

Peter Basland 
Direktør

HUSK TILMELDING  
Senest 25.10.2017  
på mail: ala@vestfor.dk


