Indoor Generation - Let Nature Back Into Your Home

De største og mest hæderkronede danske virksomheder er alle stiftet af foregangsmænd og
-kvinder, som havde en vision, der ikke blot
handlede om at skabe et bestemt produkt, men
om at skabe løsninger på en bestemt udfordring.
Et sådan firma er VELUX.
VELUX blev stiftet i 1941 af Villum Kann
Rasmussen, som ville skabe ventilation og lys
i de danske hjem, og derfor udviklede han det
velkendte ovenlysvindue, som både gav et helt nyt
lysindfald, hvor de blev installeret, og mulighed
for at skabe en ventilation, der udnyttede
skorstenseffekten.
VELUX har siden da udviklet sig til at være globalt
markedsledende inden for ovenlysvinduer, og
med 17 produktionsvirksomheder i 9 lande og
salgsselskaber i 40 lande er VELUX produkterne
bredt tilgængelige. VELUX beskæftiger på verdensplan godt 10.000 mennesker.
En sådan global succes skabes ikke blot ved at
producere bedre og billigere, men ved til stadighed

at være på forkant med udviklingen og finde nye
løsninger til udfoldelse af den oprindelige vision.
Der er i dag i stigende grad en forventning om, at
virksomheder bidrager positivt til en bæredygtig
produktion og til en bæredygtig udvikling.
Det bæredygtige fokus ved VELUX omfavner
både det miljømæssige og økologiske aspekt, det
sociale aspekt og det økonomiske aspekt.
På denne ekskursion skal vi se på, hvordan ingeniørerne arbejder med produktudvikling og tester
og udvikler nye produkter i deres laboratorier Vi
skal høre mere om VELUX’ strategi og ambition
for bæredygtig virksomhedsdrift, og vi skal møde
en række ansatte, der hver vil fortælle om deres
arbejde og deres vej ind i virksomheden.
Forberedelse
Forud for dagen skal I have orienteret jer på
VELUX’ hjemmeside (https://www.velux.com/),
og I skal se de 2 film, der ligger her: https://www.
velux.com/who-we-are/history.

Derudover skal I orientere jer i nedenstående
film:
- https://www.youtube.com/watch?v=qVmfpyt8pSE&t=53s
- https://www.youtube.com/watch?v=fviPBEMuHFE
- https://www.youtube.com/watch?v=lQ1jRNk4Mxo
- https://www.youtube.com/watch?v=0u1Ujo-bOvA
- https://www.youtube.com/watch?v=NEgA8VK0Frg&t=16s
- https://www.youtube.com/watch?v=nPbSDZZxGtw
- https://www.youtube.com/watch?v=qDOTwFIYs_U
Og I skal orientere jer i VELUX’ CSRpolitik her:
https://vkr-holding.com/vkr/csr/?lang=en

Program
07.10:		
08.00:		
		
15.30:
16.15: 		

Afgang fra Herning Gymnasium
Ankomst til VELUX
Intro, oplæg, rundvisning
Retur til Herning Gymnasium
Ankomst Herning Gymnasium

Sted: 		
VELUX, Skjern
Dato: 		
28. juni 2022
Antal deltagere: 35

