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Energivejledere og BedreBoligrådgivere tilbyder:

VIKARSERVICE OG
UNDERVISNING
– i vedvarende energi

WWW.4ENERGI.DK

UNDERVISNING I ENERGI

VIKARSERVICE

Vi er et lille uvildigt rådgivningsfirma med speciale i vedvarende
energi og bygningers klimaskærm.

Vi er også i stand til – med kort varsel – at vikariere for syge
undervisere og selv medbringe et kortere eller længere
undervisningsprogram, hvor vi bringer et tema i spil på det
pågældende undervisningssted.

Vi er uddannede energivejledere og BedreBolig-rådgivere, som har gjort
til vores speciale at hjælpe beboere, ejendomsforeninger, institutioner,
firmaer og kommuner til at få optimeret klimaskærmen og udskiftet
eksisterende energiforsyning til en nyere og renere energiform.

VI TILBYDER UNDERVISNING OG VIKARUNDERVISNING TIL:
• Tekniske skoler
• Folkeskoler
• Gymnasier

SAMMENHÆNGENDE UNDERVISNINGSFORLØB
INDEN FOR TEMAERNE:
• Energi og samfund
• Energi og miljø
• Varmebesparelser og matematik
• m.m.

Det skal være sådan, at eleverne oplever undervisningen relevant
og spændende samtidig med at de får en relation til den verden, de
bevæger sig rundt i.
Eleverne vil opleve det som interessant at kunne sætte historie,
geografi, matematik, miljø og samfund sammen med et energiforum,
for det bringer genkendelse ind i undevisningen. Al forskning tyder på,
at genkendelse er et stærkt undervisningsværktøj.
Vi tilbyder at sammensætte hele undervisningsforløb i form af temaer
af op til en uges varighed.

Vores undervisning er gradueret efter niveau, så alle elever vil få
noget ud af undervisningen.
I kan naturligvis have ønske om at vi forsætter med den
igangværende undervisning, og så klarer vi også det.

BLANDT VORE UNDERVISERE ER:
• Byggesagkyndig
• Vvs-energispecialist
• Tømrer
• Vvs-tekniker
• Energivejleder
• Energiteknolog
• BedreBoligrådgiver

GØR VERDEN
TIL ET
GRØNNERE
STED AT VÆRE

