
Billund Kommune lancerede i 2021 ’Den Grønne Læseplan’ for alle 
kommunens folkeskoler og dagsinstitutioner. Den plan blev GEV en 
del af, hvilket indebærer, at der hvert år kommer besøg af op mod 
14 skoleklasser hos GEV. Altså når ikke Corona sætter en stopper 
for det.

Det betød blandt andet, at GEV ansatte Marie Juncher som kommu-
nikations- og eventmedarbejder sidst på sommeren.

En af de vigtige opgaver for Marie bliver nemlig skolebesøg. 
Efteråret blev brugt til at undersøge mulighederne og planlægge, 
hvor GEV skulle sætte ind for at skabe spændende og anderledes 
undervisningsforløb i fremtiden, hvor forsyning er den væsentlig-
ste del af indholdet, men hvor fokus også rettes mod den grønne 
omstilling og en bæredygtig fremtid.

Beslutningen blev derfor, at der i 2022 bliver lanceret to forløb - 
’Vandets vej’, som har fokus på vandforsyning, hvor klasserne skal 
lave deres egen vandforsyning og Escape Room, med fokus på 
vores bæredygtige energiforsyning. Særligt på det sidste område 
træder GEV ind på et nyt område for skolebesøg og anlægger tre 
stk. escaperoom light, målrettet til skoleklasser i udskolingen 

Vi glæder os til at tage imod de unge mennesker

FAKTA OM SKOLEBESØG & DEN GRØNNE LÆSE-
PLAN
GEV har til dagligt en adoptivklasse på Grindsted Privatskole, som besøger GEV to gange årligt.

I 2021 besluttede GEV sig for at støtte op om kommunens arbejde med den grønne læseplan, som indebærer at 
tage imod lokale skoler på mellemtrinnet (4.-6.klasse) og udskolingen (7.-9.klasse). 

Den grønne læseplan er et fælles projekt for alle skoler og daginstitutioner i Billund Kommune. Der er særligt fokus 
på naturfag, biologi, geografi og samfundsfag.

Til at varetage denne opgave var det nødvendigt at ansætte en medarbejder til at sikre gode oplevelser for alle 
besøgende skoler.

GEV laver derfor to forløb i 2022: EscapeRoom og ’Vandets vej’, som omhandler bæredygtig energi og grøn omstil-
ling inden for forsyningsområdet. 

Skolebesøg kan bookes allerede nu ved at kontakte Marie Juncher på mja@gev.dk eller 43 14 00 78.

ESCAPEROOM BLIVER FAST DEL AF 
SKOLEBESØG
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