
Nogle af de største og mest hæderkronede danske virk-
somheder har visioner, som rækker ud over at udvikle 
og sælge bestemte produkter. De fokuserer i stigende 
grad på at bidrage til et bæredygtig samfund og vægter 
derfor ’purpose’ ligeså højt som profit. 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 ventilation, der udnyttede 
skorstenseffekten. 

VELUX har siden da udviklet sig til at være globalt 
markedsledende inden for ovenlysvinduer, og med 27 
produktionsvirksomheder i 10 forskellige lande og salgs-
selskaber i 40 lande er VELUX produkterne bredt til-
gængelige. VELUX beskæftiger på verdensplan omkring 
11.500 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.
I verdenssamfundet er der i dag i stigende grad en for-
ventning om, at virksomheder bidrager positivt til både 
produktion og udvkikling i en bæredygtig retning. Det 
bæredygtige fokus hos VELUX favner de miljømæssige, 
sociale og økonomiske aspekter. Hvordan de gør det, vil 
vi blive klogere på. 

For VELUX grundlægger var det også vigtigt, at virk-
somheden bidrog til det danske samfund. Via VELUX 
fondene støtter de derfor en række sociale, kulturelle og 
forskningsmæssige aktiviteter. 

Vi skal høre om virksomhedens historie og den filosofi, 
der ligger til grund for deres arbejde. Vi skal se på, 
hvordan ingeniørerne arbejder med produktudvikling 
og tester produkterne i deres vindtunnel, og vi får et 
spænende indblik i Velux’ udvikling fra den spæde 

begyndelse til i dag, når vi besøger VELUX COLLECTION. VELUX’ 
bæredygtighedsstrategi vil i løbet af dagen blive udfoldet og kon-
kretiseret for os. 
Dagen er tilrettelagt med henblik på alle gymnasieformer.

Forberedelse
Forud for dagen skal I have orienteret jer på VELUX’ hjemmeside. 
I skal se de to film, der ligger her: http://www.velux.com/our-
company/our-history og filmen om Indoor Generation her: 
https://www.velux.com/indoorgeneration samt denne video: 
https://youtube.com/watch?v=0Yv8gcFaJL0&feature=youtu.be

Program
07.20:  Afgang fra Herning Gymnasium
08.30-09.30:  Velkomst og introduktion til VELUX   
                                  som arbejdsplads
09.30-12.00: Rundvisning i vindtunnel, 
                                  produktion og Collection 
12.00-12.30:  Frokost
12.30-15.00: Bæredygtighed og innovation
  -Introduction sustainability, 
  -Dreams made real      
15.00:   Retur til Herning Gymnasium

Sted:   VELUX, Østbirk
Dato:   1. juli 2019
Antal deltagere:  50

Indoor generation - Let Nature Back Into Your Home


