
 

 

TEMA:
Fra renseanlæg til  

energifabrik

BIOFOS

KLOAKLAB  

 FRA AAADR  

 TIL AHA!
3.-10. klasse



FAGLIGHED OG INDSIGT
KLOAKLAB ER FORMIDLING OM SPILDEVAND, MILJØ OG BÆREDYGTIG ENERGI.  
VI KOBLER TEORI OG ØVELSER TIL DEN VIRKELIGE VERDEN.

I KloakLab kommer eleverne tæt på spildevandets forunderlige verden. Iført gummihandsker, masker og 
kitler arbejder de aktivt i vores laboratorium med forsøg, der knytter sig til mekanisk, biologisk og kemisk 
rensning af spildevand. Eleverne fremlægger øvelserne for hinanden, og vi diskuterer, hvilke miljø- og kli-
maudfordringer vi står overfor.

KloakLab har et af Danmarks største renseanlæg lige uden for døren, og i alle forløb kommer vi ud på anlæg-
get og ser (og lugter) renseprocessen i stor skala. Her bliver teori og øvelser koblet til den virkelige verden. 

I kan få en rundvisning på to af vores renseanlæg, Avedøre og Damhusåen. På renseanlæg Avedøre  
kan eleverne desuden eksperimentere i vores laboratorium. Et besøg tager ca. 2 1/2 time og kan 
 gennemføres både om formiddagen og eftermiddagen.



FORLØB  
TILPASSET  
KLASSETRIN
KLOAKLABS FORLØB HAR FÅET NYE NAVNE,  
MEN HAR FORTSAT SAMME FORMIDLING.

EFTER ET BESØG  
HAR ELEVERNE  
VIDEN OM:

1  Lokalområdets forsynings- og 
 afledningssystem

2  Vandets kredsløb

3  Stoffer i biologiske kredsløb

4  Samfundets brug og udledning  
af stoffer

3.-5. KLASSE: Vandets kredsløb

6.-7. KLASSE: Fra spildevand til havvand

7.-10. KLASSE: Renseanlæg og klima

8.-10. KLASSE:  Spildevand og miljø
 
Læs mere om de enkelte forløb og hent laboratorieøvelserne  
på KLOAKLAB.DK/FOLKESKOLEN.

VANDETSVEJ.DK 

Forbered besøget i KloakLab på 
vandetsvej.dk.

Her er der lærervejledninger til otte 
moduler om forskellige aspekter af 
vand. Vandtemaerne belyses bl.a. 
med video, grafik og billeder.

 

 



TEMA

KLOAKLAB SAMARBEJDER GERNE MED SKOLER OM ÅBEN 
SKOLESTRATEGI I EKSTERNE LÆRINGSMILJØER.

I KloakLab deltager vi gerne i Åben Skole om udvikling af projekter, der kan 
træne elever i den innovative og entreprenante arbejdsmetode. Vi stiller også 
gerne ressourcer og erfaringer fra virkelighedens verden til rådighed for et  
inspirerende projektforløb.

Vi har i de seneste år arbejdet sammen med fx Hvidovre Kommune og  
Rødovre Kommune om at tilrettelægge projektuger med det mål at  
fremme elevernes interesse for naturfag.

Har du en idé til et Åben Skole-projekt, hører vi gerne om det.

ÅBEN SKOLE

BIOFOS

FRA RENSEANLÆG  
TIL ENERGIFABRIK

KloakLab tilbyder et tema om, hvordan 
det, der ved første blik ligner uhumsk 
spildevand, i virkeligheden er en kilde 
til energi. 

Her får eleverne indblik i, hvordan vi på 
renseanlægget udnytter de ressourcer, 
der er i spildevandet, og laver grøn bio-
gas: I renseprocessen fjerner vi en stor 
mængde organisk materiale, som bear-
bejdes og sendes tilbage til forbrugerne 
som grøn energi i form af naturgas,  
bygas, elektricitet og fjernvarme. 

Skriv BIOGAS i kommentarfeltet, når du 
booker dit forløb, så afsætter vi tid til at 
tale om ressourcer og energi i  
spildevandet.

FLERE END

11.000 

BESØGENDE OM ÅRET



FÆLLESFAGLIGT  
FOKUSOMRÅDE

I KloakLab oplever eleverne, hvordan naturfagene supple-
rer hinanden - og hvordan de er nødvendige redskaber på 
en arbejdsplads. KloakLabs tværfaglige besøg dækker  
videns- og færdighedsmål i fysik/kemi, geografi og biologi.  
 
Et besøg opfylder kompetencemålene for et fællesfagligt 
fokusområde:

•  Eleven kan analysere på sine undersøgelsesresultater og 
anvende dem til belysning af en problemstilling

•  Eleven kan beskrive naturfags og teknologis roller  
i samfundsudviklingen

ET BESØG I KLOAKLAB UNDERSTØTTER DIT LÆRERTEAMS  
TVÆRFAGLIGE UNDERVISNING I NATURFAGENE. 

•  Eleven kan mundtligt og skriftligt formidle naturfaglige 
forhold med brug af fagsprog

I KloakLab kobler vi teori med praksis. Eleverne ser, hvordan 
naturfagene bruges i samfundet, og hvordan de indgår i de-
res hverdag. Det er oplagt at besøge KloakLab i forbindelse 
med et fællesfagligt fokusområde. 
 
SE ET EKSEMPEL PÅ VORES HJEMMESIDE:  
KLOAKLAB.DK/FAELLESFAGLIGT-FOKUSFORLOEB/ 
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Vores engagerede formidlere står for forløbet og viser rundt på anlægget.  
Underviserne er studerende på fagligt relevante universitetsuddannelser.    
Du kan læse mere på www.kloaklab.dk om vores forskellige tilbud, og brug 
gerne, sammen med eleverne, www.vandetsvej.dk til at forberede jeres  
besøg i KloakLab.

ET BESØG FOR:

SANSERNE OG 
FORSTANDEN

BIOFOS A/S
Refshalevej 250 
1432 København K

Tlf.: +45 32 57 32 32
www.biofos.dk
post@biofos.dk

BOOK ET
GRATIS BESØG

PÅ KLOAKLAB.DK
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OM BIOFOS
BIOFOS er Danmarks største spildevandsvirk-
somhed. Vi renser spildevandet for 1,2 mio. 
indbyggere i hovedstadsområdet på vores tre 
renseanlæg Lynetten, Avedøre og Damhus-
åen. Vores mål er at være CO2-neutral i 2025 
ved at bruge mere grøn energi og reducere 
vores forbrug af fossile brændstoffer.

Vi er et gratis tilbud til skoler, gymnasier/HF 
og undervisningssteder i 15 kommuner 
i hovedstadsområdet:
Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiks-
berg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, 
Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, 
Lyngby- Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk.


