
Praktik i Formidlingscentret - Vestforbrænding 
Hvem er vi? 
Vi er 10 formidlings- og udviklingskonsulenter, 1 chef og 1 koordinator.  
 
Formidlingscentret arbejder i et krydsfelt af tre faglige spor: 

• Det samfundsfaglige spor 
• Det naturfaglige spor 
• Det formidlings- og lærerfaglige spor. 

 
Vi har dagligt besøg af op til 7 klasser fra 0.kl - 1.g, som deltager i forskellige undervisningsforløb. 
Derudover har vi også besøg af den almindelige borger, virksomheder og erhvervsskoler. 
 
Vores undervisningsforløb foregår både i vores undervisningslokaler på Vestforbrænding, på vores 
24 genbrugsstationer og ude på de enkelte skoler. 
Alle besøg på Vestforbrænding indeholder 1 times rundvisning på værket. 

 
 
35 minutters støvsugning på energien fra 1 pose affald 
Al formidlingen handler om at gøre gæsterne klogere på, hvad affald er, og hvad der sker med 
affaldet, efter skraldebilen har indsamlet det.  
Gennem praktiske øvelser og opgaver giver vi gæsterne indsigt i begreber som sortering, 
bæredygtighed, ressourcer, genanvendelse og energi, produktion og distribution. 
 
Vi udvikler selv vores undervisningslokaler, undervisningsforløb og –materialer. 
 
Hvad er Vestforbrænding? 
Danmarks største forbrændingsanlæg som er ejet af 19 kommuner. Vestforbrænding vil forbedre 
miljøet ved at arbejde for mere genbrug og effektiv energiudnyttelse af forbrændingsegnet affald. 

I 2018 brændte vi 560.000 tons husholdnings- og erhvervsaffald fra omkring 1 mio. borgere og 
godt 60.000 virksomheder. 



Ved forbrændingen producerer vi strøm til 65.000 husstande og fjernvarme, som svarer til ca. 
170.000 borgeres forbrug. 

Vi er 340 ansatte, hvoraf 280 arbejder på Vestforbrænding i Glostrup. 
 
Vi tilbyder dig 
● Et praktikforløb i 2021 
● En praktikvejleder med løbende vejledning undervejs 
● Oplæring i og introduktion til grøn omstilling og bæredygtig udvikling  
● Oplæring i og introduktion til formidling i eksterne læringsmiljøer 
● Engagerede og dygtige kollegaer  
● Mulighed for at formidle til en bestemt eller flere forskellige målgrupper. 
● Erfaring med rundvisninger 
● Mulighed for at arbejde med egne eller fælles projekter 
● Arbejde med evaluering af effekten af undervisningen 
● Mulighed for at formidle med teknologi 
● Gratis frokost fra vores kantine. 
 
 
Kontakt 
Er du blevet nysgerrig og vil høre mere: 
● Tjek www.vestfor.dk  
● Kontakt Formidlingschef Marie Krogh-Nielsen på   
   MKRO@vestfor.dk eller tlf.21496647. 
 
 
Vi glæder os til at høre fra dig! 
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