
Om KloakLab 
I skoletjenesten KloakLab underviser vi elever i viden om spildevand,  
renseanlæggets processer, klima og bæredygtighed. Det er vigtigt for KloakLab, at eleverne får en lærings-
oplevelse gennem forsøg og aktiviteter. Målet er, at eleverne får sanserne aktiveret, så de bliver nysgerrige 
og får lyst til at lære mere.  
 
Du bliver en del af teamet i vores skoletjeneste KloakLab der hører under BIOFOS – Danmarks største spil-
devandsvirksomhed. Hvert år modtager vi op imod 14.000 skoleelever fra 3. klasse til 3.G.  
BIOFOS består af tre renseanlæg, og vores to undervisningslokaler er placeret i Valby og Avedøre. Du kom-
mer til at formidle og vise rundt på begge anlæg. 
 
Du bliver lært op af vores dygtige team og vil blive del i den daglige drift med at facilitere vores mange for-
skellige undervisningstilbud om renseprocesser, havmiljø, klima og ressourcer. Det er derfor ikke en forud-
sætning, at du har særlig viden omkring spildevandsrensning på forhånd - kun at du har lysten til at vide 
mere. 
 
I KloakLab har vi hele tiden fokus på udvikling, både i forhold til hvad der rør sig i spildevandet og tendenser 
i skolen. Du får muligheden for selv at udvikle formidlingstilbud, der potentielt kan indgå i vores tilbud til 
skolerne fremover.  

 

Praktikplads i spildevandets 
forunderlige verden 
Hos KloakLab får chancen for at styrke dine formidlingsevner. 
Her vil du være med til at gøre børn og unge  
klogere på sammenhængen mellem spildevand, grøn  
omstilling og bæredygtighed. 
KloakLab giver dig muligheden for et spændende og lærerigt 
praktikforløb. 

Om dig 
• Du er klar på at formidle spildevandets forunderlige 

verden 
• Du trives i et job, hvor dagene ikke er ens 
• Du kan bidrage positivt med din viden og oplevelser 

til videreudvikling af besøgene 
• Du ønsker at arbejde selvstændigt og er ikke bange 

for lugten på anlægget 

Ved spørgsmål kontakt gerne formidlingskoordinator Mette Lynge Nielsen 93 63 68 49. 
 
BIOFOS lægger vægt på et godt og sikkert arbejdsmiljø. Derfor er det en forudsætning, at du har følgende 

vacciner inden du starter. Det drejer sig om følgende vacciner: polio, stivkrampe samt hepatitis A og B. BIO-
FOS betaler udgifterne til vaccination. 

Vi ser frem til at høre fra dig. 

Kontakt formidlingskoordinator Mette Lynge Nielsen, mln@biofos.dk, tlf 93636849 


