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KÆRE SKOLELEDER / UNDERVISER

Agroskolen, Social- og Sundhedsskolen Herning og Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier 
har i dette hæfte samlet de tilbud, vi har til elever, lærere og forældreråd på mellemtrinnet og i 
udskolingen.

Forløbene tager udgangspunkt i vores brede vifte af erhvervsuddannelser og lægger sig op ad 
folkeskolens faglige mål samt målene for det obligatoriske emne ”Uddannelse & job”.

Målet for tilbuddene er gennem et stort fokus på karrierelæring og kreativitet at skabe nysger-
righed og engagement hos eleverne gennem praksisnære forløb, som samtidig også kan give 
både elever og lærere øget viden om erhvervsuddannelserne, og hvilke job- og karrieremuligheder 
erhvervsuddannelserne åbner dørene til. 

Viden og oplevelser på egen krop er afgørende for, at flere unge og deres forældre får øje på de 
mange muligheder, der er inden for erhvervsuddannelserne og erhvervslivet. 

Alle forløb bygger på praksis- og anvendelsesorienterede elementer, ligesom der også vil være 
en oplagt mulighed for at koble tilbuddene med “åben skole”-aktiviteter, hvor man kan inddrage 
forældre, virksomheder og lærlinge som rollemodeller.

Vi håber, at I finder tilbuddene interessante og relevante. I er altid velkomne til at kontakte os, 
hvis I ønsker et samarbejde.

Venlig hilsen
Agroskolen, Social- og Sundhedsskolen Herning og Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

• En del af vores tilbud er mobile og kan derfor foregå på den lokale skole. Kig efter:

 

• Udgifter til transport af elever til og fra erhvervsskolerne ligger ved den enkelte grundskole

• Erhvervsskolerne forventer, at der deltager mindst én lærer pr. deltagende klasse i tilbuddene 
  fra kataloget

• Der udsendes fra erhvervsskolernes side et aftaledokument, som er grundskolens
 bekræftelse på deltagelse i det ønskede tilbud

• Efter hvert forløb laves der en mundtlig og/eller skriftlig evaluering med de deltagende elever

• Elevdeltagelse i tilbud fra kataloget er gratis for den enkelte grundskole

• Tilmelding sker efter ”først til mølle”-princippet

• Tilmelding til tilbud fra kataloget er bindende, og udeblivelse eller framelding senere end
 4 uger før gennemførelsen vil medføre et gebyr på 500 kr., som efterfølgende opkræves af
 den pågældende erhvervsskole

• Ved arrangementerne kan der blive taget billeder/video til brug i markedsføring af tilbuddene.  
 Det er den enkelte underviser i grundskolen, der skal sørge for at hente tilladelser til at tage  
 billeder samt gøre opmærksom på eventuelle elever, der ikke må fotograferes

• SE VEJLEDNING TIL JER BAGERST I HÆFTET 

INDHOLD
MELLEMTRIN ...........................4
STEM .....................................18
UDSKOLING ...........................23
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FAG MATEMATIK OG NATUR/TEKNOLOGI (UDDANNELSE & JOB)
HVAD ARBEJDES 
DER MED?

Vi arbejder med matematik og natur/teknologi, når vi i grupper af tre skal designe og bygge grundmodellen af LEGO 
Mindstorm og herefter programmere den til at løse opgaver på en specialbygget bane. Eleverne bliver således ud-
fordret til at omsætte kreative tanker til innovative og entreprenante handlinger, som skaber værdi for dem selv og 
andre. Matematikken anvendes til at beregne, hvordan robotten skal løse en given opgave for en fiktiv virksomhed. 
Under hele forløbet er hver gruppe ansvarlig for at lave små videoklip og/eller billeddokumentation af forløbet.

HVAD LÆRER 
ELEVERNE?

Der arbejdes med følgende mål inden for fagene matematik, natur/teknologi samt det timeløse fag uddannelse & job:

MATEMATIK:
• Eleven kan handle hensigtsmæssigt i situationer med matematik
• Eleven kan undersøge enkle hverdagssituationer ved brug af matematik
• Eleven kan bidrage til løsning af enkle matematiske problemer

NATUR/TEKNOLOGI:
• Eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse 
• Eleven har viden om og kan udvikle enkle produkter
• Eleverne har viden om energiformer

UDDANNELSE & JOB:
• Eleven har viden om egne styrkesider og interesser
• Eleven har viden om krav i forskellige uddannelser og job

FØR OG EFTER Før: Det ville være givtigt at arbejde med de kompetenceområder, der kommer i spil på dagen. Ligeledes kan man 
før forløbet gå ind på ug.dk og læse om uddannelsen til industritekniker. 
Efter: Hjemme på skolen igen kan der arbejdes med at undersøge robotteknologiens betydningen for industrien i 
Danmark samt tage på virksomhedsbesøg på en lokal virksomhed, der gør brug af robotteknologi.

PRAKTISK Forud for dagen skal eleverne være opdelt i grupper af 3. Der er plads til max. 28 elever, men det optimale er max. 24.

DATO OG TID Et sammenhængende forløb på to dage
kl. 9.00–14.00

9. + 10. december 2019
11. + 12. december 2019
22. + .23. april 2020

29.+ 30. april 2020
6.+ 7. maj 2020

STED Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier, Lillelundvej 21, Herning

SPØRGSMÅL VEDR. 
FAGLIGT INDHOLD Kontakt underviser Nick Grundvad Hauge: ngm@herningsholm.dk

TILMELDING Pr. mail til leder af Grundskoleenheden Trine Kiærbye Jensen: trje@herningsholm.dk

AUTOMATION – LEGO MINDSTORM

MÅLGRUPPE 
6. KLASSE
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FAG HÅNDVÆRK & DESIGN OG MATEMATIK
HVAD ARBEJDES 
DER MED?

Matematikken anvendes i praksis på værkstederne i dette forløb. Eleverne starter med hjemme på skolen at 
designe, tegne og udvælge et ”vinder-fuglehus/foderbræt”. Herefter produceres dette i tømrerafdelingen, hvor selve 
træskelettet laves, og efterfølgende lægges der metaltag på fuglehuset/foderbrættet i blikkenslagerværkstedet.

HVAD LÆRER 
ELEVERNE?

Der arbejdes med følgende mål inden for fagene håndværk & design samt matematik:

HÅNDVÆRK & DESIGN:
• Eleven kan anvende værktøjer, redskaber og maskiner forsvarligt til forarbejdning af materialer
• Eleven kan forarbejde materialer i forhold til produktets form, funktion og udtryk
• Eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen produktfremstilling

MATEMATIK:
• Eleven kan anvende geometriske metoder og beregne enkle mål
• Eleven kan gennemskue geometriske egenskaber og se sammenhænge i geometrisk tegning og måling

FØR OG EFTER Før: Lav en idéudviklingskonkurrence på skolen, der handler om, hvem der kan designe og tegne det flotteste fugle- 
hus/foderbræt og udvælg vinderprojektet, der skal produceres på forløbet. Der skal sendes en arbejdstegning og  
materialeliste på vinderprojektet til tømrerafdelingen senest 14 dage før forløbet. Læs gerne på ug.dk om VVS- 
energiuddannelsen og tømreruddannelsen.
Efter: Hjemme på skolen igen kan matematiktimerne bruges til at efterkalkulere og udregne en salgspris på fugle- 
huset/foderbrættet. I billedkunst kan fuglehuset/foderbrættet males. I dansk og evt. engelsk kan man arbejde med 
markedsføringen af produktet.

PRAKTISK Tag gerne praktisk tøj på.

DATO OG TID En dags varighed kl. 8.30–14.00 19. september 2019
26. september 2019

18. februar 2020
20. februar 2020

STED MOBILT FORLØB
I værkstederne på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier, Lillelundvej 21, Herning. 
Forløbet kan foregå på den enkelte grundskole, hvis der et egnet lokale til rådighed.

SPØRGSMÅL VEDR. 
FAGLIGT INDHOLD Kontakt underviser Max Sonne: mso@herningsholm.dk

TILMELDING Pr. mail til leder af Grundskoleenheden Trine Kiærbye Jensen: trje@herningsholm.dk

BYG ET FUGLEHUS/FODERBRÆT

MÅLGRUPPE 
4., 5. OG 6. KLASSE
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FAG HÅNDVÆRK & DESIGN OG BILLEDKUNST
HVAD ARBEJDES 
DER MED?

Der arbejdes på tværs af frisør- og snedkerafdelingerne med begrebet design. Eleverne skal udarbejde mood boards 
efter egen inspiration. Eleverne kan fremstille en minimodel af et møbel eller brugskunst, et foderbræt/fuglehus, 
mobilholder eller lignende. De kan også vælge at arbejde på øvelseshoveder med fletteteknikker. Generelt arbejdes 
der med begreberne design og funktionalitet.

HVAD LÆRER 
ELEVERNE?

Der arbejdes med følgende mål inden for fagene håndværk & design og billedkunst:

HÅNDVÆRK & DESIGN:
• Eleven kan anvende værktøjer, redskaber og maskiner forsvarligt til forarbejdning af materialer
• Eleven kan forarbejde materialer i forhold til produktets form, funktion og udtryk
• Eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen produktfremstilling

BILLEDKUNST:
• Eleven kan vurdere billeders anvendelse inden for forskellige kultur- og fagområder
• Eleven kan fremstille billeder i flere lag
• Eleven kan udtrykke idéer og betydninger visuelt 
• Eleven kan formidle viden med billeder

FØR OG EFTER Før: Man kan evt. tværfagligt i dansk og billedkunst arbejde med at lave et portræt af en stor dansk møbeldesigner  
og herunder italesætte møbelindustriens betydning for Danmark. Gå også gerne på ug.dk og læs om uddannelserne  
til snedker og frisør. 
Efter: De udarbejdede produkter kan præsenteres for de andre elever i klassen. Arbejdsprocessen kan beskrives,  
funktionaliteten af produktet vises frem, og derved får eleven mulighed for at evaluere egen præstation.

PRAKTISK Praktisk/varmt tøj, da undervisningen foregår i et værksted.

DATO OG TID En dags varighed kl. 8.30–14.00 28. januar 2020
4. februar 2020

31. marts 2020
14. april 2020

STED Undervisningen foregår i bygning 29A, Herningholm Erhvervsskole & Gymnasier, Lillelundvej 29, Herning

SPØRGSMÅL VEDR. 
FAGLIGT INDHOLD Kontakt underviser Louise Lyngsø: lly@herningsholm.dk

TILMELDING Pr. mail til leder af Grundskoleenheden Trine Kiærbye Jensen: trje@herningsholm.dk

DESIGNER FOR EN DAG

MÅLGRUPPE 
5. KLASSE
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FAG UDDANNELSE & JOB
HVAD ARBEJDES 
DER MED?

Vi kigger forbi til en spændende dag med fokus på uddannelse & job.
Dagens program:
1) Fælles opstart og introduktion til dagen
2) EUD-spillet 
3) Kahoot og tilhørende snak og vidensdeling om EUD
4) Mini SKILLS-konkurrence
5) Fælles afslutning og finale i mini SKILLS-konkurrencen

HVAD LÆRER 
ELEVERNE?

OVERORDNET MÅL MED AKTIVITETERNE: 
Under forløbet arbejdes der med sammenhængen mellem elevernes egne styrkesider og interesser og de mål og 
forestillinger, de har i forhold til fremtidig uddannelse, job og karriere. Der fokuseres ligeledes på at udvide elevernes 
kendskab til de mange forskellige muligheder for uddannelse, job og karriere, der findes med en erhvervsuddannelse. 

• Elever opnår kendskab til, at mange opgaver og udfordringer i hverdagslivet kan løses af faglærte håndværkere
• Eleverne øver sig i at løse praktiske opgave inden for forskellige håndværk
• Eleverne finder gennem samarbejde løsningen på opgaverne

MÅL FRA UDDANNELSE & JOB: 
• Eleverne kan få viden om egne styrkesider og interesser
• Eleverne kan få viden om uddannelser, job og brancher

FØR OG EFTER Det er givtigt, at klassen har arbejdet med uddannelse & job og ungdomsuddannelser inden besøget, og at klassen  
har besøgt vores hjemmeside og evt. ug.dk.
Efter besøget kan der f.eks. arbejdes med drømmejob

PRAKTISK Forløbet er pladskrævende og afholdes i to klasseværelser + en aula/gymnastiksal eller lign.
Eleverne skal være inddelt på hold af tre inden dagen. Tilbuddet kan holdes for op til tre klasser ad gangen.

DATO OG TID En dags varighed. Kontakt Grundskoleenheden for nærmere aftale

STED MOBILT FORLØB
På Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier, Lillelundvej 21, Herning eller på egen skole.

SPØRGSMÅL VEDR. 
FAGLIGT INDHOLD Kontakt leder af Grundskoleenheden Trine Kiærbye Jensen: trje@herningsholm.dk / 2542 4509

TILMELDING Pr. mail til leder af Grundskoleenheden Trine Kiærbye Jensen: trje@herningsholm.dk

EN DAG MED MANGE SKILLS

MÅLGRUPPE 
4., 5. OG 6. KLASSE
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FAG MATEMATIK
HVAD ARBEJDES 
DER MED?

Vi arbejder med matematik, når eleverne tjekker og vedligeholder deres egne medbragte cykler i forhold til lovens 
krav. Eleverne undervises i at lappe en cykel og i at vedligeholde cykeldele. Desuden udarbejder eleverne en 
statusrapport på deres cykel efter endt arbejde. Matematikken bruges til at arbejde med målestoksforhold. 
Eleverne cykler en distance og giver derefter ved udregning et bud på længden. Der måles efter med GPS. 
Der arbejdes altså med matematik i teori, der efterprøves i praksis.

HVAD LÆRER 
ELEVERNE?

Der arbejdes med følgende mål inden for faget matematik:

• Eleven kan opstille og løse matematiske problemer
• Eleven kan anvende forskellige strategier til matematisk problemløsning
• Eleven kan anvende ræsonnementer i undersøgende arbejde
• Eleven har viden om enkle ræsonnementer knyttet til undersøgende arbejde, herunder undersøgende arbejde  
    med digitale værktøjer
• Eleven kan anvende geometriske metoder og beregne enkle mål

FØR OG EFTER Det vil være givtigt, at der arbejdes med de matematiske kompetenceområder, der kommer i spil på dagen. 
Gerne noget hvor man arbejder med måling og udregning af afstande. Ligeledes kan man før forløbet gå ind på ug.dk 
og læse om uddannelsen til cykelmekaniker. Man kan ligeledes læse om lovens krav til cykler, evt. på 
https://www.cyklistforbundet.dk/Alt-om-cykling/Love-og-regler/Udstyrsbekendgoerelsen. 
Hjemme på skolen igen kunne man berøre emner som cyklen som motionsredskab, kost og motion, hvad kræver det 
at deltage i Tour de France – både som rytter og cykelmekaniker.

PRAKTISK Alt efter deltagerantal arbejdes der enkeltvis eller i grupper.
Tag gerne tøj på, der må blive beskidt.

DATO OG TID En dags varighed kl. 9.00–13.30 4. maj 2020
11. maj 2020

18. maj 2020

STED Cykelmekanikerafdelingen, Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier, Lillelundvej 29, Herning

SPØRGSMÅL VEDR. 
FAGLIGT INDHOLD Kontakt underviser Finn Christensen: fc@herningsholm.dk

TILMELDING Pr. mail til leder af Grundskoleenheden Trine Kiærbye Jensen: trje@herningsholm.dk

FIX DIN CYKEL

MÅLGRUPPE 
4., 5. OG 6. KLASSE
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FAG UDDANNELSE & JOB
HVAD ARBEJDES 
DER MED?

Vi arbejder med uddannelse & job, når vi spiller EUD-spillet, som spilles på en stor fælles spilleplade. 
I spillet møder eleverne Familien S Holm. Familien oplever i deres hverdag forskellige udfordringer, som eleverne 
skal løse undervejs. Eleverne vil til dette få brug for hjælp fra hverdagens helte (faglærte håndværkere).
Der vil være både praktiske og teoretiske opgaver, små hjerneopgaver og opgaver hvor man lærer forskelligt værktøj 
at kende. Alle opgaverne vil bære præg af samarbejde, overblik og/eller praktisk arbejde.

HVAD LÆRER 
ELEVERNE?

OVERORDNET MÅL MED AKTIVITETEN: 
Under forløbet arbejdes der med sammenhængen mellem elevernes egne styrkesider og interesser og de mål og 
forestillinger, de har i forhold til fremtidig uddannelse, job og karriere. Der fokuseres ligeledes på at udvide elevernes 
kendskab til de mange forskellige muligheder for uddannelse, job og karriere, der findes med en erhvervsuddannelse. 

• Elever opnår kendskab til, at mange opgaver og udfordringer i hverdagslivet kan løses af faglærte håndværkere
• Eleverne øver sig i at løse praktiske opgave inden for forskellige håndværk
• Eleverne finder gennem samarbejde løsningen på opgaverne

MÅL FRA UDDANNELSE & JOB: 
• Eleverne kan få viden om egne styrkesider og interesser
• Eleverne kan få viden om variation af karriereforløb 
• Eleverne kan få viden om uddannelser, job og brancher

FØR OG EFTER Det er givtigt, at klassen har arbejdet med uddannelse & job og ungdomsuddannelser inden besøget, og at klassen
har besøgt vores hjemmeside og evt. ug.dk.
Efter besøget kan der fx arbejdes med drømmejob eller laves virksomhedsbesøg.

PRAKTISK Inden opstart på EUD-spillet deles klassen ind i grupper af to eller tre elever.
Spillet kan kombineres med en rundvisning på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier.

DATO OG TID En dags varighed. Kontakt leder af Grundskoleenheden Trine Kiærbye Jensen for nærmere aftale.

STED MOBILT FORLØB
Kan foregå på den enkelte grundskole eller på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier.

SPØRGSMÅL VEDR. 
FAGLIGT INDHOLD Kontakt leder af Grundskoleenheden Trine Kiærbye Jensen: trje@herningsholm.dk

TILMELDING Pr. mail til leder af Grundskoleenheden Trine Kiærbye Jensen: trje@herningsholm.dk

EUD-SPILLET

MÅLGRUPPE 
4., 5. OG 6. KLASSE
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FAG NATUR/TEKNOLOGI
HVAD ARBEJDES 
DER MED?

Vi arbejder med natur/teknologi inden for tandklinikassistentuddannelsen, når vi ser på, hvorfor grundig håndvask 
er nødvendig, og om man kan se bakterierne på tænderne. Vi undersøger, hvor skadelige forskellige drikkevarer er 
for vores tænder ved at arbejde med pH-målinger. Vi ser også på syreskader på tænderne.

HVAD LÆRER 
ELEVERNE?

NATUR/TEKNOLOGI:
• Eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse 
• Eleven kan designe og gennemføre enkle systematiske undersøgelser
• Eleven har viden om kost og hygiejne, herunder håndhygiejne
• Eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser
• Eleven kan skelne mellem livsstilsfaktorer og levevilkår og har viden om afgørende faktorer for livsstil og levevilkår
• Eleven har viden om og kan vurdere enkle kost- og motionsråd

FØR OG EFTER Før: Det vil være givtigt, hvis eleverne inden forløbet kender til, hvad der er sundt og usundt for tænderne. 
Måske kunne pH-skalaen berøres inden også. 
Efter: Efterfølgende kunne der arbejdes med innovative projekter, der kan føre til, at eleverne passer bedre på deres 
tænder. Det kunne være, at eleverne skal udvikle produkter/apps, der vil gøre det sjovere at børste tænder, eller
måske lave sjove reklamer for det at gå til tandlæge. Grundskolens tandplejere kunne med succes inddrages.

PRAKTISK Tag gerne en kortærmet t-shirt på. Hav desuden udendørstøj med, da vi skal på en interaktiv gåtur.

DATO OG TID En dags varighed kl. 8.30–13.30 4. marts 2020
25. marts 2020
3. juni 2020

10. juni 2020
17. juni 2020

STED Tandklinikassistentafdelingen, Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier, Lillelundvej 21, Herning

SPØRGSMÅL VEDR. 
FAGLIGT INDHOLD Kontakt underviser Eva Gisselbæk: egp@herningsholm.dk

TILMELDING Pr. mail til leder af Grundskoleenheden Trine Kiærbye Jensen: trje@herningsholm.dk

HVOR SØD ER DIN TAND?

MÅLGRUPPE 
4., 5. OG 6. KLASSE
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FAG DANSK OG INNOVATION & ENTREPRENØRSKAB
HVAD ARBEJDES 
DER MED?

Vi arbejder med dansk, innovation & entreprenørskab, når vi får eleverne til at idégenere, få den gode idé, omsætte 
den gode idé til et produkt samt markedsføre og sælge produktet. Eleverne skal finde på et navn, slogan og logo til 
en nystartet virksomhed samt udtænke det helt unikke produkt, virksomheden skal sælge. I forløbet lægges der op 
til, at der arbejdes med innovation i bred forstand. Forløbet, der er baseret på Big Canvas-tankegangen, skal ende 
ud i, at der laves salgsmateriale for produktet på et medie, som eleverne selv vælger.

HVAD LÆRER 
ELEVERNE?

DANSK:
• Eleven kan konkretisere og kan bruge ideer gennem tænkeskrivning
• Eleven har viden om tænkeskrivning, brainstorm og mindmap og kan fremlægge sit produkt for andre 
• Eleven har viden om modtagerforhold

FØR OG EFTER Før: Det vil være givtigt, at der arbejdes med kompetenceområder i dansk, der kommer i spil på dagen. Gerne noget 
hvor man arbejder med multimodalitet herunder fremstilling af multimodale produktioner. Før forløbet kan eleverne 
ligeledes trænes i at tænke ”ud af boksen”, så den innovative muskel bliver startet op. 
Efter: Hjemme på skolen igen kan der arbejdes med store opfindelser, der er blevet til i innovative processer.  
Det kunne gøres tværfagligt med f.eks. natur/teknologi.

PRAKTISK Forud for dagen skal eleverne være inddelt i grupper af 2 elever.

DATO OG TID Et sammenhængende forløb på to dage
kl. 8.30–13.30

ONSDAGE + TORSDAGE
11.+ 12. september 2019
18.+19. september 2019
6.+7. november 2019

MANDAGE + TIRSDAGE
24.+25. februar 2020
16.+17. marts 2020
11.+12. maj 2020

STED MOBILT FORLØB
På den enkelte grundskole eller på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier.

SPØRGSMÅL VEDR. 
FAGLIGT INDHOLD Kontakt underviser Lone Thomassen: lt@herningsholm.dk

TILMELDING Pr. mail til leder af Grundskoleenheden Trine Kiærbye Jensen: trje@herningsholm.dk

KAN DU TÆNKE ”UD AF BOKSEN”?

MÅLGRUPPE 
4., 5. OG 6. KLASSE
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KEND DIN KROP

FAG NATUR/TEKNOLOGI OG IDRÆT 
HVAD ARBEJDES 
DER MED?

Eleverne kommer i grupper rundt til poster i et sundhedsløb. 
På de forskellige poster kommer de til at arbejde med: hørelsen, synet, følesansen, balance, pulsmåling, 
forbrænding, kostråd, Torso-puslespil, lungeøvelse.

HVAD LÆRER 
ELEVERNE?

Eleverne kan få afprøvet på egen krop, hvor stor betydning sanserne har for os. 
Eleverne kan få viden om, hvordan kroppen fungerer med fokus på sanserne og hjerte/kredsløb.

FØR OG EFTER Det er en god idé, at eleverne har set de 10 kostråd og stiftet bekendtskab med sanserne.

PRAKTISK Eleverne skal være inddelt i grupper á 4 personer.
Løst praktisk tøj da vi skal være aktive. Papir og blyant. Husk gerne en drikkedunk.

DATO OG TID Varighed ca. 4 timer. 
Aftal nærmere.

STED MOBILT FORLØB
Social & Sundhedsskolen Herning, eller på den pågældende skole.

SPØRGSMÅL VEDR. 
FAGLIGT INDHOLD

Rekrutteringsmedarbejder på Social & Sundhedsskolen Herning
Britta Nielsen: bni@sosuherning.dk / 3016 9026

TILMELDING Rekrutteringsmedarbejder på Social & Sundhedsskolen Herning
Britta Nielsen: bni@sosuherning.dk / 3016 9026

MÅLGRUPPE 
4., 5. OG 6. KLASSE
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FAG HÅNDVÆRK & DESIGN OG MATEMATIK
HVAD ARBEJDES 
DER MED?

Vi arbejder med design og matematik, når vi laver flotte mosaikker af fliser. Der arbejdes med at designe og
producere en dekorativ bordskåner. Eleverne skal arbejde kreativt og kan samtidigt følge processen fra idé til 
udførelsen af det færdige produkt.

HVAD LÆRER 
ELEVERNE?

Der arbejdes med følgende mål inden for fagene håndværk & design og matematik:

HÅNDVÆRK & DESIGN 
• Eleven har viden om og kan vælge grundlæggende håndværktøjer og redskaber efter hensigt
• Eleven kan læse og arbejde håndværksmæssigt efter instruktioner
• Eleven har viden om og kan planlægge, beskrive og udføre enkle arbejdsprocesser

MATEMATIK 
• Eleven kan gengive træk fra omverdenen ved tegning samt tegne ud fra givne betingelser
• Eleven har viden om skitser og tegninger og kan anvende disse
• Eleven kan tegne rumlige figurer med forskellige metoder
• Eleven har viden om geometriske tegneformer til gengivelse af rumlighed

FØR OG EFTER Det vil være givtigt, at man arbejder med de faglige kompetenceområder i matematik, der kommer i spil på dagen. 
Gerne noget hvor man arbejder med geometriske mønstre og tegninger. Der kan også arbejdes med f.eks. Gaudi og 
hans mosaikker i Guell park i Barcelona. Hjemme på skolen igen kan man afholde en fernisering for forældre og yngre 
klasser, hvor man viser de færdige produkter frem sammen med inspirationskilden.

PRAKTISK Mød gerne op i praktisk tøj, der må blive beskidt.

DATO OG TID En dags varighed kl. 8.30–13.30 3. december 2019 10. december 2019

STED MOBILT FORLØB
Murerafdelingen på Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier, Lillelundvej 25, Herning

SPØRGSMÅL VEDR. 
FAGLIGT INDHOLD Kontakt underviser René Rasmussen: rera@herningsholm.dk

TILMELDING Pr. mail til leder af Grundskoleenheden Trine Kiærbye Jensen: trje@herningsholm.dk

KREATIVITET I MURERFAGET

MÅLGRUPPE 
4., 5. OG 6. KLASSE
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FAG NATUR/TEKNOLOGI
HVAD ARBEJDES 
DER MED?

Hvordan malker man en ko? Kan man se forskel på kornet, der vokser på marken? Hvorfor er hygiejne vigtigt, når 
man arbejder med landbrug, og hvordan ser man, om man er ren? Hvad laver en landmand egentlig?

Når der lånes en lærer fra landbrugsskolen ud i klassen for en time, veksles der mellem praktiske øvelser og korte 
oplæg. Det skal tænkes som et oplevelses-input til undervisningen.
Hvis der er interesse for at komme på gårdbesøg, stiller vi os også gerne til rådighed med at formidle kontakt, 
arrangere besøg og evt. være tilstede ved besøget.

HVAD LÆRER
ELEVERNE?

NATUR/TEKNOLOGI:
• Eleven har viden om enkle produktionskæder
• Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser

FØR OG EFTER Forløbet kan ses som et enkeltstående input eller tænkes ind i klassens undervisning. 
Kontakt gerne Agroskolen og hør nærmere.

PRAKTISK Ved undervisning på grundskolen er der brug for projektor, mulighed for håndvask og gulvplads.
Ved gårdbesøg skal eleverne være iklædt praktisk tøj og fodtøj, der må blive beskidt, og som passer til vejret.

DATO OG TID Varighed: ca. en time pr. hold/klasse
Der er fastsatte datoer for de forskellige forløb i løbet af efteråret 2019 og foråret 2020.
Ring eller skriv efter ledige datoer.
Alle datoer ligger i perioden august-september 2019 og forår/sommer 2020.

STED MOBILT FORLØB
Tilbuddet afvikles ude på grundskolen eller på et landbrug alt efter ønske.

SPØRGSMÅL VEDR. 
FAGLIGT INDHOLD

Kontakt koordinator af grundskoleforløb: Debbie Wiedenbein
mobil: 2090 3830, hovednummer: 9711 6053, mail: dd@agroskolen.dk

TILMELDING Kontakt koordinator Debbie Wiedenbein - se kontaktoplysninger ovenfor

LANDBRUG I BØRNEHØJDE 

MÅLGRUPPE 
3.-4. KLASSE

LÅN EN LANDBRUGSLÆRER
ELLER KOM PÅ GÅRDBESØG



16

FAG NATUR/TEKNOLOGI
HVAD ARBEJDES 
DER MED?

Vi arbejder med natur/teknologi, når vi ser på, hvordan robotteknologi er med til at forme fremtidens fødevarepro-
duktion. Vi arbejder med modellering af robotter og ser, hvad robotter bliver brugt til i dag.
Vi vil arbejde med robotteknologi i både lille og stor skala. Dagen rummer bl.a. en cykeltur til et nærliggende 
landbrug, hvor vi vil se på robotteknologi i praksis.

HVAD LÆRER
ELEVERNE?

NATUR/TEKNOLOGI:
Modellering og teknologi & ressourcer:
• Eleven kan udvikle enkle produkter
• Eleven kan designe modeller af et produkt 
• Eleven kan diskutere enkle modellers egnethed
• Eleven kan identificere ressourcebesparende teknologier
• Eleven kan beskrive interessemodsætninger i menneskers forvaltning af naturen lokalt og globalt

PRAKTISK Medbring:
Praktisk tøj og fodtøj, der må blive beskidt. (vi skal også være ude noget af tiden)
Cykel og cykelhjelm (Agroskolen kan stille et hold cykler til rådighed ved henvendelse i god tid).

DATO OG TID En dags varighed kl. 8.30–13.30
(kan rykkes efter behov)

27. august 2019
28. august 2019

10. september 2019
11. september 2019

STED Agroskolen, Hammerum Hovedgade 7, Herning 

SPØRGSMÅL VEDR. 
FAGLIGT INDHOLD

Kontakt koordinator af grundskoleforløb: Debbie Wiedenbein
mobil: 2090 3830, hovednummer: 9711 6053, mail: dd@agroskolen.dk

TILMELDING Kontakt koordinator Debbie Wiedenbein - se kontaktoplysninger ovenfor

ROBOTTEKNOLOGI I LANDBRUGET

MÅLGRUPPE 
5.-6. KLASSE
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SUNDHED FOR DIG!

FAG NATUR/TEKNOLOGI OG IDRÆT 
HVAD ARBEJDES 
DER MED?

Workshoppen er bygget op over to casepersoner, Josefine og Emil på 12 år. 
Casepersonerne sendes, og eleverne må meget gerne kende Josefine og Emil på forhånd. 
Der arbejdes med det brede sundhedsbegreb. Vi skal lave aktiviteter - både fysiske, psykiske og sociale.
Vi skal også tjekke vores håndhygiejne og se, om vi har lært at vaske hænderne korrekt.

HVAD LÆRER 
ELEVERNE?

Eleverne lærer om personlig hygiejne, aktiviteters betydning for kroppen, motion og dennes betydning for
sundheden.
Med udgangspunkt i Borg-skalaen prøver eleverne at måle deres sundhedseffekt af aktiviteter.

FØR OG EFTER Det er en fordel, at eleverne har læst de to cases. 

PRAKTISK Eleverne skal være inddelt i grupper á 4 personer.
Løst praktisk tøj da vi skal være aktive. Papir og blyant. Husk gerne en drikkedunk.

DATO OG TID Varighed ca. 4 timer. 
Aftal nærmere.

STED MOBILT FORLØB
Social & Sundhedsskolen Herning, eller på den pågældende skole.

SPØRGSMÅL VEDR. 
FAGLIGT INDHOLD

Rekrutteringsmedarbejder på Social & Sundhedsskolen Herning
Britta Nielsen: bni@sosuherning.dk / 3016 9026

TILMELDING Rekrutteringsmedarbejder på Social & Sundhedsskolen Herning
Britta Nielsen: bni@sosuherning.dk / 3016 9026

MÅLGRUPPE 
4., 5. OG 6. KLASSE
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ENTREPENANTE STEM-SAMARBEJDER

Følgende tre forløb har en innovativ og entreprenant vinkel på STEM-kompetencer, hvor de 
deltagende grundskoler gennem et længerevarende forløb har et tæt og forpligtende sam- 
arbejde med enten smedeuddannelsen, Handelshuset eller snedkeruddannelsen på Herningsholm 
Erhvervsskole & Gymnasier. Der vil være tale om en mødeaktivitet og en tæt koordinering før, 
under og efter mellem erhvervsskolen og den deltagende skole, og en stor del af undervisningen 
står den deltagende skole selv for på egen skole. 

Forløbene er udviklet i tæt samarbejde med henholdsvis Nørre Snede Skole, Ikast Nordre Skole 
og Dalgasskolen. I samarbejdet har der været fokus på at understøtte særligt den praktiske 
dimension af undervisningen i STEM og gøre eleverne opmærksomme på muligheden for at kom-
binere teori og praksis i erhvervsuddannelserne. 

Forløbene er blevet planlagt i tæt samarbejde mellem faglærere og grundskolelærere, hvor begges 
faglige inputs og den entreprenante didaktik var i fokus. Vi oplevede, at når grundskoleeleverne 
møder eleverne på erhvervsskolen, opstår der relationer, og der skabes en forståelse, respekt og 
interesse for det fag, eleverne bliver præsenteret for.

STEM ER EN SAMLEBETEGNELSE FOR UDDANNELSESOMRÅDERNE
SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING OG MATHEMATICS

STEM-kompetencer dækker over færdigheder, som understøtter en videnskabelig forståelse af, hvordan 
verden fungerer i og på tværs af de nævnte områder, såsom: matematisk, videnskabelig og teknologisk 
indsigt. Der sættes fokus på samspillet mellem den teoretiske og den praktiske dimension. Det sker 
gennem den entreprenante didaktik, der arbejder ud fra en undersøgelsesbaseret tilgang af et særligt 
tema/udfordring, hvor der skal findes mulige løsninger på temaet/udfordringen.

- Jeg synes i den grad, at dette projekt har levet op til 
forventningerne. I mine 27 år som lærer er dette et af de 
allerfedeste projekter, jeg har været med til. Det hele gik 
op i en højere enhed.
HANS VERNER, LÆRER PÅ NØRRE SNEDE SKOLE

»
- Selv om det har været den entreprenante didaktik, som har været det gennemgående 
læringsfokus, har det været meget gavnligt, at der har været lagt en nøje plan for 
forløbet (ansvarsområder, tidsfrister, logistiske aftaler mm.)
Yderst interessant for elevernes oplevelse af projektet er det også, at processen munder 
ud i et fysisk konkret produkt, som man kan se, føle og bruge. Det giver en stolthed 
hos eleverne. 
JESPER SØLYST ANDERSEN, LÆRER PÅ DALGASSKOLEN

»
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FAG MATEMATIK, DANSK OG BILLEDKUNST (HÅNDVÆRK 
& DESIGN)

HVAD ARBEJDES DER MED? Vi arbejder med innovativt købmandsskab. Eleverne etablerer butikker og banker beliggende i 
byen Handelskøbing. Eleverne skal i grupper designe og skabe deres egen butik. De skal udvikle 
bl.a. logo og slogan samt arbejde med bl.a. indretning, handelsregning, kundebetjening mv. 
Vi går på inspirationstur ved de lokale forretningsdrivende og banker. Når eleverne har færdiggjort 
deres nyetablerede butikker og banker, får de udbetalt løn og skal derefter gå rundt til hinanden 
og handle i byen Handelskøbing.

HVAD LÆRER ELEVERNE? • Eleverne får forståelse for købmandsskab og distributionskæden.

• Der laves rollespil med kundebetjening og kundetyper.

• Eleverne lærer lidt om indretning af butikker

• Eleverne kommer til at bruge handelsregning, herunder beregning af udsalgspriser og betjening     
     af kassen i butikken, (at give tilbage med to- og trecifrede beløb).

• Eleverne øver sig i at samarbejde i grupper

• Eleverne undervises i udvikling og design af logo, bomærke og slogan

FØR OG EFTER Før: Underviser og elever fra Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier besøger grundskolen og 
holder oplæg og giver faglige inputs. Klassen arbejder videre selv med de stillede opgaver.

PRAKTISK Forløbet strækker sig over længere tid og afsluttes med et todages besøg på Herningsholm 
Erhvervsskole & Gymnasier, hvor eleverne møder både undervisere og erhvervsskoleelever.
Eleverne skal være delt i grupper af 4 elever.
Der er plads til to klasser med max. 50 elever i alt.

DATO OG TIDSPUNKT Afsluttende besøg: 29.+30. april 2020

STED Den lokale grundskole samt Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier, Tingvej 45, 7400 Herning

SPØRGSMÅL VEDRØRENDE 
FAGLIGT INDHOLD

Kontakt underviser Lone Thomassen: lt@herningsholm.dk

TILMELDING Pr. mail til leder af Grundskoleenheden Trine Kiærbye Jensen: trje@herningsholm.dk

STEM-SAMARBEJDE - HANDELSKØBING

MÅLGRUPPE 
4. KLASSE
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FAG MATEMATIK, HÅNDVÆRK & DESIGN, 
NATUR/TEKNOLOGI

HVAD ARBEJDES DER MED? Der arbejdes innovativt med udviklingen af f.eks. et transportbånd.
Eleverne arbejder med den entreprenante tankegang, med samarbejde og overbærenhed  
ift. svære og ukendte opgaver.
Udgangspunktet for opgaven kan tage afsæt i en opgave fra dette eller tidligere års naturfags-
maraton, hvor der arbejdes med den naturvidenskabelige metode, matematik og håndværk og 
design.
Dokumentation af arbejdsprocessen m. billeder beskrivelser mv.

HVAD LÆRER ELEVERNE? Eleverne skal opleve ”hands on” i værkstedet på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier, hvor 
de i samarbejde med erhvervsskoleelever vil komme til at bukke, bore, stanse mv., få viden om 
smedefaget og få sat praksis på teorien.

FØR OG EFTER Før:  Underviser og elever fra Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier besøger skolen og holder 
oplæg og giver faglige inputs. Klassen arbejder videre selv med de stillede opgaver.

PRAKTISK Forløbet strækker sig over længere tid og afsluttes med, at klassen fremviser det færdige resultat 
på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier, evt. for forældrene.
Der er plads til én klasse med max. 25 elever.

DATO OG TID Aftales efter tilmelding.

STED Den lokale grundskole samt Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier

SPØRGSMÅL VEDRØRENDE 
FAGLIGT INDHOLD

Kontakt uddannelsesleder Niels Pank Hansen, smedeafdelingen: nph@herningsholm.dk

TILMELDING Pr. mail til leder af Grundskoleenheden Trine Kiærbye Jensen: trje@herningsholm.dk

STEM-SAMARBEJDE MED SMEDEUDDANNELSEN

MÅLGRUPPE 
5.-6. KLASSE
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FAG DANSK, MATEMATIK OG HÅNDVÆRK & DESIGN
HVAD ARBEJDES DER MED? Udgangspunktet for forløbet kan være, at eleverne skal være medskabere af fremtidens skolemøbel. 

Selve produktet kan dels være en ”genstand”, som skal være lokal forankret (fx med et logo der 
er fræset eller lagt ind i overfladen), dels have en funktion (f.eks. opbevaring), og skal være en 
genstand der kan ses/opleves af alle på skolen.

HVAD LÆRER ELEVERNE? • At få et indblik i, hvad snedkeruddannelsen indeholder
• At den entreprenante didaktik understøtter processen (”Fra drøm til virkelighed”)
• At de kan anvende lokalerne på erhvervsskolen til at produktudvikle/samarbejde
• At de bliver i stand til at idégenerere og designe gennem vejledning og sparring med  
    erhvervsuddannelseselever og erhvervsskolens undervisere
• At de, ud fra feedback og matematiske beregninger, kan udforme og beskrive prototyper 
    gennem processen, der kvalificerer løsningen

Der kan desuden arbejdes med følgende mål:
• Jeg finder måder at komme videre på, når noget bliver svært  
• Jeg bruger visuelle produkter til at fortælle om mine idéer og resultater 

FØR OG EFTER Før:  Besøg af faglærer og elever fra Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier på skolen, hvor 
der holdes oplæg og gives faglige inputs. 
Klassen arbejder selv videre med de stillede opgaver.

PRAKTISK Forløbet strækker sig over længere tid og afsluttes med en fernisering på den lokale grundskole 
med deltagelse af Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier.
Eleverne vil også skulle besøge Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier.

DATO OG TID Aftales efter tilmelding.

STED Den lokale grundskole samt snedkerafdelingen på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier

SPØRGSMÅL VEDRØRENDE 
FAGLIGT INDHOLD

Kontakt uddannelsesleder Holger Frahm, snedkeruddannelsen: hf@herningsholm.dk

TILMELDING Pr. mail til leder af Grundskoleenheden Trine Kiærbye Jensen: trje@herningsholm.dk

STEM-SAMARBEJDE MED SNEDKERUDDANNELSEN

MÅLGRUPPE 
5. KLASSE
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FAG MATEMATIK OG FYSIK/KEMI
HVAD ARBEJDES 
DER MED?

Der arbejdes med fysik og matematik i praksis. Vi går i blikkenslagerværkstedet og arbejder med forskellige
metaller. Eleverne skal designe og lave deres egen blomsterkasse ud af et nedløbsrør. Herefter skal vi bruge 
matematikken til at beregne f.eks. rumfang af blomsterkassen.

HVAD LÆRER 
ELEVERNE?

Der arbejdes med følgende mål inden for fagene fysik/kemi og matematik: 

FYSIK/KEMI:
• Eleven har viden om og kan undersøge udnyttelse af råstoffer og dele af produktionsmetoder 
• Eleven kan beskrive sammenhænge mellem råstoffer, processer og produkt
• Eleven har viden om teknologi i industri og landbrug

MATEMATIK 
• Eleven kan forklare geometriske sammenhænge og beregne mål
• Eleven kan undersøge sammenhænge mellem længdeforhold, arealforhold og rumfangsforhold
• Eleven kan undersøge todimensionelle gengivelser af objekter i omverdenen

FØR OG EFTER Før: Arbejd gerne med de kompetenceområder i matematik og fysik/kemi som berøres på forløbet. 
Læs også gerne på ug.dk om VVS-energiuddannelsen. 
Efter: Hjemme på skolen igen kan der i matematik arbejdes med at udregne f.eks. hvad det ville koste at sætte 
blomsterkassen i produktion, herunder arbejdsløn, materialeprisen osv. I danskfaget kan man lave markedsførings- 
materiale for sin blomsterkasse og finde målgruppen for et sådant produkt. I fysik kan man se nærmere på metallers 
beskaffenhed og brug af metaller i industrien i Danmark.

PRAKTISK Tag gerne praktisk tøj på.

DATO OG TID En dags varighed kl. 8.30–14.00 20. august 2019
22. august 2019

23. januar 2020
30. januar 2020

STED Blikkenslagerværkstedet på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier, Lillelundvej 21, Herning

SPØRGSMÅL VEDR. 
FAGLIGT INDHOLD Kontakt underviser Max Sonne: mso@herningsholm.dk

TILMELDING Pr. mail til leder af Grundskoleenheden Trine Kiærbye Jensen: trje@herningsholm.dk

BYG DIN EGEN BLOMSTERKASSE

MÅLGRUPPE 
8.-9. KLASSE
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FAG MATEMATIK OG HÅNDVÆRK & DESIGN
HVAD ARBEJDES 
DER MED?

Vi arbejder med matematik og håndværk & design, når vi beregner priser på husbyggeri. Eleverne får udleveret en 
hustegning, og ud fra denne arbejdes der med at foretage beregninger på materialemængde og priser.  
Eleverne arbejder desuden med at kunne anvende matematik i praktiske opgaver og derved i at se sammenhængen 
mellem de teoretiske og praktiske opgaver. Der vil også blive mulighed for at komme i værkstedet og arbejde med 
forskelige byggematerialer.

HVAD LÆRER 
ELEVERNE?

Der arbejdes med følgende mål inden for fagene matematik og håndværk & design: 

MATEMATIK:
• Eleven kan gengive træk fra omverdenen ved tegning samt tegne ud fra givne betingelser
• Eleven viden om, og kan anvende skitser og præcise tegninger

HÅNDVÆRK & DESIGN 
• Eleven har viden om og kan vælge grundlæggende håndværktøjers og redskabers anvendelsesmuligheder
• Eleven kan læse og arbejde håndværksmæssigt efter instruktioner
• Eleven kan planlægge, beskrive og udføre enkle arbejdsprocesser

FØR OG EFTER Det ville være givtigt at arbejde med de kompetenceområder, der kommer i spil på dagen. Ligeledes kan man før for- 
løbet gå ind på ug.dk og læse om uddannelsen til murer. Hjemme på skolen igen kan der arbejdes med tegning af eget 
”typehus” i tegneprogram. Besøg på en byggeplads eller hos en murermester vil også kunne indgå i efterbehandlingen.

PRAKTISK Mød gerne op i praktisk tøj, der må blive beskidt.

DATO OG TID En dags varighed kl. 8.30–13.30 1. oktober 2019
8. oktober 2019

14. januar 2020
4. februar 2020

STED På Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier, Lillelundvej 21, Herning 
MOBILT FORLØB - Alternativt på den enkelte grundskole, såfremt der er plads til at mure 

SPØRGSMÅL VEDR. 
FAGLIGT INDHOLD Kontakt underviser René Rasmussen: rera@herningsholm.dk

TILMELDING Pr. mail til leder af Grundskoleenheden Trine Kiærbye Jensen: trje@herningsholm.dk

BYG ET HUS

MÅLGRUPPE 
8.-9. KLASSE
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FAG MATEMATIK (UDDANNELSE & JOB)
HVAD ARBEJDES 
DER MED?

Vi arbejder praktisk med matematik, når vi programmerer LEGO mindstorm robotter. Eleverne bliver udfordret i at 
omsætte kreative tanker til innovative handlinger, som skaber værdi for dem selv og andre. Endvidere bliver de 
udfordret på deres samarbejdskompetencer. De kommer til at anvende matematik til at beregne, hvordan robotten 
skal løse en given opgave for en fiktiv virksomhed og afprøve hele forløbet på en bane. Der arbejdes med elevernes 
kompetencer til at skabe og udvikle, og der lægges vægt på proces og organisering, kommunikation og samarbejde. 
Under hele forløbet er hver gruppe ansvarlig for at lave små videoklip og/eller billeddokumentation af forløbet.

HVAD LÆRER 
ELEVERNE?

Der arbejdes med følgende mål inden for fagene matematik og det timeløse fag uddannelse & job: 

MATEMATIK:
• Eleven kan planlægge og gennemføre problemløsningsprocesser
• Eleven kan gennemføre modelleringsprocesser, herunder med inddragelse af digital simulering 
• Eleven har viden om elementer i modelleringsprocesser og digitale værktøjer, der kan understøtte simulering

UDDANNELSE & JOB: 
• Eleven har viden om sammenhæng mellem karriereveje, personlige værdier, interesser og færdigheder
• Eleven kan vurdere muligheder i uddannelser, job og former for iværksætteri 

FØR OG EFTER Før: Det ville være givtigt at arbejde med de kompetenceområder, der kommer i spil på dagen. Ligeledes kan man før 
forløbet gå ind på ug.dk og læse om uddannelsen til industritekniker. 
Efter: Hjemme på skolen igen kan man undersøge robotteknologiens betydningen for industrien i Danmark samt tage 
på virksomhedsbesøg på en lokal virksomhed, der gør brug af robotteknologi.

PRAKTISK Forud for dagen skal eleverne være opdelt i grupper af 3.
OBS: Der er max plads til 28 elever pr. gang, dog er det optimale antal max. 24 elever.

DATO OG TID Et sammenhængende forløb på to dage
kl 9.00–14.00

25.+26. november 2019
27.+28. november 2019

2.+3. december 2019
4.+5. december 2019

STED Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier, Lillelundvej 21, Herning - Produktion og udvikling

SPØRGSMÅL VEDR. 
FAGLIGT INDHOLD Kontakt underviser Nick Grundvad Hauge: ngm@herningsholm.dk

TILMELDING Pr. mail til leder af Grundskoleenheden Trine Kiærbye Jensen: trje@herningsholm.dk

ELEKTRONIK OG PROGRAMMERING

MÅLGRUPPE 
9.-10. KLASSE
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FAG MATEMATIK, DANSK OG FYSIK
HVAD ARBEJDES 
DER MED?

Vi arbejder med matematik, dansk og fysik, når vi laver vores egen mobilholder, designer et skilt eller noget helt 
tredje i det innovative smedeværksted og udvider vores kompetencer inden for virtuel reality svejsesimulering. Der 
arbejdes med skabelsesprocesser fra idé til produkt, hvori der indgår udvikling af design, tegn din idé i et tegnepro-
gram, materialelære og kom i værkstedet og skab produktet. Ud over dette laves der kalkulationer af tidsforbrug, 
materialeforbrug samt salgspris. Reklamefremstød i form af en lille reklamevideo samt dokumentation af pro-
cesserne igennem forløbet. Målet er, at give eleverne en forståelse af moderne produktion.

HVAD LÆRER 
ELEVERNE?

Der arbejdes med følgende mål inden for fagene matematik, dansk og fysik: 

MATEMATIK: Der arbejdes primært med matematiske kompetencer, tal og algebra, geometri og måling. 
Der arbejdes med færdigheder som geometriske beregninger, %-regning, rentesregning og lineære funktioner.

DANSK: Der arbejdes primært med kompetenceområderne fremstilling og kommunikation samt kultur og samfund. 

FYSIK: Der arbejdes primært med produktion og teknologi herunder modellering, perspektivering samt kommunikation.

FØR OG EFTER Før: Det vil være givtigt at arbejde med de kompetenceområder, der kommer i spil på dagen. Ligeledes kan man før 
forløbet gå ind på ug.dk og læse om uddannelsen til smed og EUX. 
Efter: Hjemme på skolen igen kan man undersøge smedefagets historie og betydning for industriens udvikling.

PRAKTISK Forud for forløbet skal eleverne være opdelt i 5-7 grupper af 4 elever. Det er vigtigt, at der i hver gruppe er elever, 
der gerne vil arbejde praktisk og nogle, der vil arbejde teoretisk.
OBS: Der er max plads til 28 elever pr. gang.

DATO OG TID Et sammenhængende forløb på to dage
kl. 9.00–14.00 

16.+17. september 2019
23.+24. september 2019
30. september+1. oktober 2019
7.+ 8. oktober 2019

20.+21. januar 2020
27.+28. januar 2020
3.+4. februar 2020

STED Smedeafdelingen på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier, Lillelundvej 21, Herning

SPØRGSMÅL VEDR. 
FAGLIGT INDHOLD Kontakt uddannelsesleder Niels Pank Hansen: nph@herningsholm.dk

TILMELDING Pr. mail til leder af Grundskoleenheden Trine Kiærbye Jensen: trje@herningsholm.dk

FRA ESSE TIL ROBOT

MÅLGRUPPE 
9.-10. KLASSE
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FAG MATEMATIK, DANSK OG ENGELSK
HVAD ARBEJDES 
DER MED?

Vi arbejder med matematik, dansk og engelsk, når vi inddelt i grupper, som hver især udgør en virksomhed, der skal 
designe, kalkulere og sælge et produkt. Hen over dagene får gruppemedlemmerne forskellige opgaver fra design 
og produktion af produkt, emballage og salgsdisplay, dokumentation af processen via video og blog, kalkulation af 
produktions- og salgspris, udarbejdelse af reklamematerialer på dansk og engelsk og afslutningsvist salg af varen 
på dansk og engelsk. Der arbejdes med innovative redskaber gennem forløbet, der fremadrettet kan anvendes i 
forbindelse med projektopgaven.

HVAD LÆRER 
ELEVERNE?

Der arbejdes med følgende mål inden for fagene matematik, dansk og engelsk: 

MATEMATIK: Der arbejdes primært med færdigheder som geometriske beregninger, %-regning, rentesregning og 
lineære funktioner.

DANSK: Der arbejdes primært med fremstilling og kommunikation samt med færdigheder som AIDA-modellen,  
reklamer, reklamefilm, komposition, sagprosa og kommunikationsmodellen. 

ENGELSK: Der arbejdes primært med skriftlig kommunikation og kultur og samfund. samt med engelsk som for-
midlingssprog.

FØR OG EFTER Før: Det kan være givtigt at arbejde med kompetenceområderne, der berøres på forløbet. Endvidere kan der arbejdes 
med at træne elevernes innovative og entreprenante tilgang til problemløsning. Ligeledes kan man før forløbet gå 
på ug.dk og læse om uddannelserne til industritekniker, salgsassistent, handelsassistent, eventkoordinator og 
kontorassistent. 
Efter: Efterfølgende kan der arbejdes videre med at se på unge iværksættere, der med succes har udviklet et produkt/en 
serviceydelse fra idé til færdigt produkt. Endvidere kan man se på de store opfindelser, der revolutionerede samtiden.

PRAKTISK Forud for dagen skal eleverne være opdelt i grupper á 5-7 elever. Grupperne danner tilsammen én samlet virksomhed.
Det er vigtigt, at der i hver gruppe er elever, der gerne vil arbejde praktisk og nogle, der vil arbejde mere teoretisk.
OBS: Der er max plads til 70 elever pr. gang. 

DATO OG TID Et sammenhængende forløb på to dage kl. 9.00–14.00 22.+ 23. oktober 2019
3.+ 4. december 2019

STED Handelshuset/industriteknikerafdelingen på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier, Lillelundvej 21, Herning

SPØRGSMÅL VEDR. 
FAGLIGT INDHOLD Kontakt underviser Lone Thomassen: lt@herningsholm.dk eller underviser Ingrid Riis: isr@herningsholm.dk

TILMELDING Pr. mail til leder af Grundskoleenheden Trine Kiærbye Jensen: trje@herningsholm.dk

FRA IDÉ TIL SALG AF PRODUKT

MÅLGRUPPE 
8.-10. KLASSE
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FAG BIOLOGI, GEOGRAFI, FYSIK/KEMI
HVAD ARBEJDES 
DER MED?

Bæredygtighed – hvad er det? Og kan man lave tis om til øl? 
Hvordan kan fremtidens fødevareproduktion imødegå problemerne med for stor CO2-udledning og kan et fokus på 
ressourcesvag proteinproduktion være med til at bekæmpe klimaproblemer og hungersnød?
I dette forløb bliver der sat fokus på nogle af de eksisterende bud på, hvordan man som led i fødevareproduktionen 
konkret forsøger at imødegå nogle af tidens store udfordringer, og hvordan man som forbruger kan tage stilling.

HVAD LÆRER
ELEVERNE?

BIOLOGI:
• Eleven har viden om stoffer i biologiske kredsløb
• Eleven har viden om anvendelse af bioteknologier i erhverv
• Eleven har viden om principper for bæredygtig produktion
• Eleven kan diskutere interessemodsætninger forbundet med bæredygtig produktion

GEOGRAFI:
• Eleven kan undersøge forbrugsvarers vej fra ressource til butik
• Eleven har viden om produktionskæder 

FYSIK/KEMI:
• Eleven kan undersøge fødevareproduktion
• Eleven har viden om teknologiske processer i landbrug og industri

FØR OG EFTER Der kan forinden forløbet arbejdes med forståelse af omfanget af klimaproblemer ift. CO2-udledning, drivhusgas osv., 
om menneskets behov for protein osv. Det kan være en fordel, at eleverne overfladisk har stiftet bekendtskab med 
begrebet bæredygtighed.
Efter forløbet kan der arbejdes videre med begrebet bæredygtighed, recirkulation, teknologisk udvikling, bioteknologi osv.

PRAKTISK Se praktisk info i velkomstbrev ved booking.

DATO OG TID En dags varighed kl. 8.30–13.30 
(kan rykkes efter behov)

3. september 2019
4. september 2019

17. september 2019
18. september 2019

STED Agroskolen, Hammerum Hovedgade 7, Herning 

SPØRGSMÅL VEDR. 
FAGLIGT INDHOLD

Til koordinator af grundskoleforløb: Debbie Wiedenbein
mobil: 2090 3830, hovednummer: 9711 6053, mail: dd@agroskolen.dk

TILMELDING Kontakt koordinator Debbie Wiedenbein - se kontaktoplysninger ovenfor

FREMTIDENS FØDEVAREPRODUKTION

MÅLGRUPPE 
7. KLASSE
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FAG BIOLOGI, FYSIK/KEMI OG GEOGRAFI
HVAD ARBEJDES 
DER MED?

Hvad er bæredygtighed? Hvad skal vi vide og gøre for at leve i samspil med naturen? Hvordan tænkes klima/miljø 
ind i dansk landbrug? 
Grøn camp er en blanding af naturfaglig teori og praksis ift. landbrug/fødevareproduktion og det omgivende sam-
fund. Samtidig er Grøn camp en mini-lejrskole, hvor eleverne oplever kostskolelivet på nært hold, når de sammen 
med deres egne voksne bor og spiser sammen med Agroskolens elever. Der er mulighed for at lave forskellige aktivi- 
teter om aftenen efter undervisning og på den måde kombinere skolelivet med en god oplevelse for hele klassen.
Vi vil i løbet af de to undervisningsdage komme ind på begreberne: bæredygtighed, økologi, klima og energi, 
naturens kredsløb og meget andet. Det vil være en god blanding af oplæg, workshops og tur ud af huset.

HVAD LÆRER
ELEVERNE?

BIOLOGI:
• Eleven har viden om stoffer i biologiske kredsløb og klimaets betydning for økosystemer
• Eleven kan sammenligne konventionelle og økologiske produktionsformer

FYSIK/KEMI:
• Eleven kan forklare, hvordan Jordens systemer påvirker menneskets levevilkår

GEOGRAFI:
• Eleven har viden om sammenhæng mellem naturgrundlag og produktion

FØR OG EFTER Der kan inden besøget med fordel arbejdes overfladisk med begrebet bæredygtighed, arbejdes grundlæggende med 
forståelse af naturens kredsløb herunder næringsstoffers kredsløb og med klima-/miljøproblemer.

Efter besøget kan der arbejdes videre med økologiske grundprincipper, med vilkår, behov og udfordringer ift. miljø- 
pleje og med bæredygtige bud på produktion med hensyntagen til naturgrundlaget

PRAKTISK Eleven skal have praktiske sko og tøj med – og overtøj der passer til vejret.
”Pakkeliste” udleveres ved booking.

DATO OG TID Et sammenhængende forløb på to dage inkl. overnatning.
Undervisning: Dag 1 kl. 8.30–15.30
                      Dag 2 kl. 8.00–13.30 

29.-30. april 2020
6.-7. maj 2020

13.-14. maj 2020
27.-28. maj 2020

STED Agroskolen, Hammerum Hovedgade 7, Herning 

SPØRGSMÅL VEDR. 
FAGLIGT INDHOLD

Til koordinator af grundskoleforløb: Debbie Wiedenbein
mobil: 2090 3830, hovednummer: 9711 6053, mail: dd@agroskolen.dk

TILMELDING Kontakt koordinator Debbie Wiedenbein - se kontaktoplysninger ovenfor

GRØN CAMP- 2 DAGE

MÅLGRUPPE 
8. KLASSE
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FAG NATURFAG OG BIOLOGI
HVAD ARBEJDES 
DER MED?

Vi arbejder med biologi og fysik/kemi, når vi undersøger, hvor der findes bakterier og hvor vigtigt, det er at have en 
god håndhygiejne. Ligeledes arbejdes der med, hvad bakterierne lever af. Der arbejdes med bakterier fra eleverne 
selv. Prøverne foretages ca. 2 dage før forløbet ved besøg af underviser fra erhvervsskolen på den enkelte grund- 
skole, og bakterierne dyrkes efterfølgende i tandklinikafdelingen.

HVAD LÆRER 
ELEVERNE?

Der arbejdes med følgende mål inden for fagene naturfag og biologi: 

NATURFAG:
• Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold 
• Eleven har viden om undersøgelsesmetoders anvendelsesmuligheder og begrænsninger samt viden om indsamling  
    og validering af data
• Eleven har viden om kriterier for evaluering af undersøgelser i naturfag

BIOLOGI: 
• Eleven har viden om celler og mikroorganismers vækst og vækstbetingelser. Eleven kan undersøge mikro- 
    organismers funktion i forskellige miljøer 

FØR OG EFTER Før: Det vil være givtigt, at eleverne kender til smittekilder inden forløbet. Brug evt. Statens Serum Instituts  
hjemmeside: https://ssi.essenslms.com/public/vav_hh/index.html#/
Ligeledes kan man før forløbet læse om uddannelsen til tandklinikassistent på ug.dk. 
Efter: Der kan undersøges, hvordan udviklingen har været inden for arbejdet med og fokus på hygiejne - fx hånd- 
hygiejne på sygehusene. Evt. ”ismaskinerne” på sygehusene.

PRAKTISK Tag gerne en kortærmet t-shirt på.  
BEMÆRK: 2 dage før forløbet skal der tages aftryk af genstande eller elevernes håndaftryk mm.  
Dette foregår praktisk ved besøg af en underviser fra erhvervsskolen, som forestår undersøgelsen.

DATO OG TID En dags varighed
kl. 9.00–13.00

1. oktober 2019 
3. oktober 2019

3. december 2019
5. december 2019

10. marts 2020
11. marts 2020

8. juni 2020
9. juni 2020

STED Tandklinikassistentuddannelsen, Lillelundvej 21, Herning. 
Forundersøgelsen to dage før foregår på den enkelte grundskole.

SPØRGSMÅL VEDR. 
FAGLIGT INDHOLD Kontakt underviser Eva Gisselbæk: egp@herningsholm.dk

TILMELDING Pr. mail til leder af Grundskoleenheden Trine Kiærbye Jensen: trje@herningsholm.dk

HVOR “LEVENDE” ER DIN HÅND?

MÅLGRUPPE 
8.-9. KLASSE
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FAG DANSK, ENGELSK OG UDDANNELSE & JOB
HVAD ARBEJDES 
DER MED?

Praktisk anvendelse af dansk, engelsk og uddannelse & job i et innovativt todages forløb. Som iværksætter skal man 
have kendskab til, hvordan man starter en virksomhed op. Eleverne skal finde på et navn, slogan og logo til en ny- 
startet virksomhed samt udtænke hvilket produkt, der skal sælges. I forløbet lægges der op til, at der arbejdes med 
innovation i bred forstand. Forløbet skal ende ud i, at der laves en markedsføringskampagne på både dansk og 
engelsk på et medie, som eleverne selv vælger. Dette kunne være Facebook, YouTube, biografreklamer, tv-reklamer m.m.

HVAD LÆRER 
ELEVERNE?

Der arbejdes med følgende mål inden for fagene dansk, engelsk og det timeløse fag uddannelse & job:

DANSK:
• Eleven kan tilrettelægge proces fra ide til færdigt produkt
• Eleven kan disponere og layoute stof så det fremmer hensigten med produktet 
• Eleven kan argumentere og informere
• Eleven kan bruge kropssprog og stemme tilpasset kommunikationssituationen

ENGELSK: 
• Eleven kan udtrykke sig skriftligt afpasset formål
• Eleven kan skrive med rimelig sproglig præcision

UDDANNELSE & JOB: 
• Eleven kan vurdere muligheder i uddannelser, job og former for iværksætteri

FØR OG EFTER Før: Det vil være givtigt, at der arbejdes med multimodalitet herunder fremstilling af multimodale produktioner.  
Ligeledes kan man før forløbet gå ind på ug.dk og læse om uddannelsen til salgsassistent, handelsassistent og event-
koordinator. Før forløbet kunne eleverne trænes i at tænke ”ud af boksen”, så den innovative muskel bliver startet op. 
Efter: Efterfølgende kan man hjemme på skolen arbejde med store opfindelser, der er blevet til i innovative processer.

PRAKTISK Forud for dagen skal eleverne være inddelt i grupper af 2-3 elever.

DATO OG TID Et sammenhængende forløb på to dage
kl. 8.30–14.00

24.+25. september 2019 10.+11. december 2019

STED MOBILT FORLØB Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier eller alternativt på den enkelte  
grundskole (dog krav om lokale med scene eller gulvplads til den afsluttende fremvisning)

SPØRGSMÅL VEDR. 
FAGLIGT INDHOLD Lone Thomassen, mail: lt@herningsholm.dk

TILMELDING Pr. mail til leder af Grundskoleenheden Trine Kiærbye Jensen: trje@herningsholm.dk

HVORDAN STARTER MAN EN VIRKSOMHED?

MÅLGRUPPE 
8.-10. KLASSE
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FAG MATEMATIK
HVAD ARBEJDES 
DER MED?

Vi arbejder med matematik i anvendelse. Vi skal udregne hvor langt en cykel kører på en pedalomdrejning. 
Vi laver udregninger på forskellige cykler og afprøver derefter, om teorien holder i praksis. Dette har nemlig en 
betydning for, hvordan man gearer en cykel, alt efter hvilke forhold man skal cykle under, f.eks. bakker, bjerge 
eller flad vej. Eleverne lærer således noget om udveksling og gearing og om hvorfor, matematik også er vigtig i 
mekanikeruddannelserne.

HVAD LÆRER 
ELEVERNE?

Der arbejdes med følgende mål inden for faget matematik: 

• Eleven kan udvikle metoder og har viden om strategier til løsninger af ligninger 
• Eleven kan opstille og løse ligninger, enkle ligningssystemer og enkle uligheder
• Eleven har viden om ligningsløsning med og uden digitale værktøjer
• Eleven har viden om grafisk løsning af enkle ligningssystemer
• Eleven kan omskrive mellem måleenheder
• Eleven kan bestemme mål i figurer ved hjælp af formler og digitale værktøjer
• Eleven kan bestemme afstande med beregning 

FØR OG EFTER Det vil være givtigt, at der arbejdes med de matematiske kompetenceområder, der kommer i spil på dagen. Gerne 
noget hvor man arbejder med udregning af afstande. Ligeledes kan man før forløbet gå ind på ug.dk og læse om 
uddannelsen til cykelmekaniker. Hjemme på skolen igen kunne man berøre emner som cyklen som motionsredskab, 
kost og motion, hvad kræver det at deltage i Tour de France – både som rytter og cykelmekaniker.

PRAKTISK Eleverne skal arbejde med cykler i værkstedet og skal derfor møde op i praktisk tøj.

DATO OG TID En dags varighed kl. 8.30–14.00 6. april 2020 
13. april 2020

20. april 2020

STED Cykelmekanikeruddannelsen, Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier, Lillelundvej 29, Herning

SPØRGSMÅL VEDR. 
FAGLIGT INDHOLD Kontakt underviser Finn Christensen: fc@herningsholm.dk

TILMELDING Pr. mail til leder af Grundskoleenheden Trine Kiærbye Jensen: trje@herningsholm.dk

MATEMATIK MED CYKLER

MÅLGRUPPE 
8.-9. KLASSE
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FAG FYSIK (OG MATEMATIK)
HVAD ARBEJDES 
DER MED?

Vi arbejder praktisk med fysik og matematik, når vi laver undersøgelser med strøm, spænding og modstand. 
Eleverne kommer til at lære om Ohms lov, transformation og serieforbindelse ved hjælp af forskellige installationer, 
der alle har til formål at give os komfort, og som har været grundstenen i opbygningen af den moderne velfærd.
Forløbet henvender sig mest til fysikundervisningen, men kan give et billede af hvordan matematikken bliver brugt  
i forbindelse med praktiske og teoretiske opgaver i fysik.

HVAD LÆRER 
ELEVERNE?

Der arbejdes med følgende mål inden for faget:

• Eleven har viden om energiformer
• Eleven kan eksperimentere med energiomsætning, hvori elektricitet og magnetisme indgår
• Eleven har viden om elektriske og magnetiske fænomener
• Eleven har viden om energistrømme og energiforsyning
• Eleven kan med modeller beskrive elektriske kredsløb
• Eleven kan perspektivere fysik/kemi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af 
    naturvidenskabelig erkendelse 
• Eleven har viden om udvikling i samfundets energibehov 

FØR OG EFTER Det ville være givtigt, at eleverne inden forløbet er blevet undervist i Ohms lov og transformation, der ville skabe en  
god grobund for elevernes forforståelse. 
Ligeledes kan man før forløbet gå ind på ug.dk og læse om uddannelsen til elektriker. Efterfølgende kan der arbejdes 
med elektrikerfagets rolle i et samfundsperspektiv. Man kunne tillige se på store opfindelser opstået inden for fysik-
kens verden og sætte dem i relation med samfundsudviklingen. 

PRAKTISK Forløbet foregår lokalt på egen skole - gerne i et fysiklokale.

DATO OG TID Aftales ved tilmelding.

STED MOBILT FORLØB 
Den enkelte grundskole stiller et egnet lokale til rådighed (gerne et fysiklokale)

SPØRGSMÅL VEDR. 
FAGLIGT INDHOLD Kontakt underviser Benn Rune: bmr@herningsholm.dk

TILMELDING Pr. mail til underviser Benn Rune: bmr@herningsholm.dk

FYSIK OG MATEMATIK I PRAKSIS

MÅLGRUPPE 
9.-10. KLASSE
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SUNDT LIV OG SUNDE AKTIVITETER

FAG NATUR/TEKNOLOGI OG IDRÆT 
HVAD ARBEJDES 
DER MED?

Vi arbejder med WHO’s brede sundhedsbegreb. Vi vil lave aktiviteter, der fremmer den psykiske, fysiske og sociale 
sundhed. Vi vil arbejde med Borg-skalaen og lave en døgnrytmeplan over vores eget aktivitetsniveau.

En sjov dag med mange aktiviteter!

HVAD LÆRER 
ELEVERNE?

Eleverne får viden om WHO´s sundhedsbegreb. Hvordan man kan arbejde med dette for at opnå et sundt liv med  
sunde aktiviteter.
Eleverne får viden om, hvordan man ved hjælp af simple metoder kan planlægge og udvikle sin egen sundhed, 
ved hjælp af Borg-skala og døgnrytmeplan.

FØR OG EFTER Det kan være en fordel, hvis eleverne har stiftet bekendtskab med Borg-skalaen.
Der kan med fordel følges op på egen sundhed. Eleven kan arbejde med deres aktivitetsniveau, og der kan
evalueres efterfølgende. 

PRAKTISK Løst praktisk tøj da vi skal være aktive. Papir og blyant. Husk gerne en drikkedunk.

DATO OG TID Varighed ca. 4 timer. 
Aftal nærmere.

STED Social & Sundhedsskolen Herning.

SPØRGSMÅL VEDR. 
FAGLIGT INDHOLD

Rekrutteringsmedarbejder på Social & Sundhedsskolen Herning
Britta Nielsen: bni@sosuherning.dk / 3016 9026

TILMELDING Rekrutteringsmedarbejder på Social & Sundhedsskolen Herning
Britta Nielsen: bni@sosuherning.dk / 3016 9026

MÅLGRUPPE 
7.-10. KLASSE
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TIL 
FORÆLDRE- 

RÅDENE
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HVAD ARBEJDES DER MED? Kom og oplev den lokale erhvervsskole efter skoletid. Få en rundvisning og se vores flotte 
værksteder og bliv udfordret på jeres ”skills”. Hør mere om vores mange spændende uddannelser 
på EUD og EUX.

DATO OG TID Efter aftale

STED Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier, Lillelundvej 21, Herning

PRAKTISK Tag gerne praktisk tøj på.

SPØRGSMÅL VEDRØRENDE
FAGLIGT INDHOLD OG
TILMELDING

Kontakt leder af Grundskoleenheden Trine Kiærbye Jensen: trje@herningsholm.dk / 2542 4509

KLASSEARRANGEMENT PÅ HERNINGSHOLM

MÅLGRUPPE: 
FORÆLDRERÅDET

5.-9. KLASSE
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INDHOLD OG UDBYTTE Hold jeres næste klassearrangement på Social & Sundhedsskolen Herning.
Vi skal spille kørestolshockey, prøve at lifte hinanden fra seng til stol og høre lidt om, hvad man 
skal kunne, hvis man gerne vil arbejde med mennesker.

DATO OG TID Efter aftale. Eftermiddag/aften.

STED Social & Sundhedsskolen Herning, Gullestrupvej 10, Herning

PRAKTISK Praktisk tøj man kan bevæge sig i og indendørssko samt drikkedunk.

SPØRGSMÅL VEDRØRENDE
FAGLIGT INDHOLD OG
TILMELDING

Rekrutteringsmedarbejder på Social & Sundhedsskolen Herning
Britta Nielsen: bni@sosuherning.dk / 3016 9026

RUNDVISNING OG AKTIVITETER PÅ SOSU

MÅLGRUPPE: 
FORÆLDRERÅDET

5.-9. KLASSE
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KURSUS FOR
LÆRERE
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FAG HÅNDVÆRK & DESIGN
INDHOLD Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier udbyder et kort og intensivt sikkerhedskursus på 5 dage for undervisere 

i “Håndværk & design”. Det foregår i et yderst professionelt og kompetent miljø, som på alle måder vil ruste lærerne
til at varetage deres undervisning forsvarligt og på en hensigtsmæssig måde.
Formålet med kurset er at opnå grundlæggende viden om og færdighed i de almindelige forekommende arbejds- 
funktioner ved betjening af sløjdfagets maskiner. Nærmere bestemt: rundsav, båndsav, afretter/tykkelseshøvl, 
bænkslibemaskine, dekupørsav, trædrejebænk og håndholdt el-værktøj.

Der vil blive undervist i maskinorientering og maskinbrug, herunder vedligeholdelse og maskinbetjening med stor 
vægt på indøvelse af sikre arbejdsvaner. Derudover vil man opnå kendskab til sikkerhedsregler, brug af hjælpe- 
værktøjer, personlige værnemidler og materialer.

Gennemført enkeltfag giver dokumenteret og nødvendigt kendskab til benyttelse af ovennævnte maskiner. 
Maskinkørekort til afretter/tykkelseshøvl samt rundsav/båndsav anvendes og udstedes.

DATO OG 
TILMELDING

Kurset afholdes løbende, når der er et tilstrækkeligt antal deltagere til at oprette et hold.

Betingelser:
- Min. 12 og max. 15 deltagere pr. kursus.
- Hvis en deltager melder afbud til kurset mindre end en uge før første kursusdag betales 
   3.000 kr. pr. person / 35.000 kr. pr. hold.
- Hvis Herningsholm Erhvervsskole aflyser kurset, refunderes betalingen.

Ved interesse i kurset sendes en mail til uddannelsessekretær Lene Simonsen på ls@herningsholm.dk 
med navn, CPR-nummer og skolens EAN-nummer. Mailen skal sendes som “sikker mail”. 
Man bliver registret på en liste, og der sendes besked, når kurset kan afholdes. 

PRAKTISK Prisen for kurset er: Pris pr. person: 3.750,- . Pris pr. hold på max. 15 personer: 45.000,-
Kursusmateriale: 95 kr. pr. person. (Priserne er ekskl. moms) 
Forplejning kan købes i kantinen.

STED Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier, Lillelundvej 21, Herning

SPØRGSMÅL 
VEDRØRENDE 
FAGLIGT INDHOLD

Kontakt uddannelsesleder for snedker- og tømreruddannelserne Holger Frahm: hf@herningsholm.dk / 72134522

KURSUS FOR LÆRERE I HÅNDVÆRK & DESIGN

MÅLGRUPPE: 
LÆRERE I HÅND-
VÆRK & DESIGN
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VEJLEDNING 
TIL LÆRERNE

FØR
Klassen arbejder på forhånd med emner og faglige mål, der relaterer sig til forløbet, der skal 
afvikles i samarbejde med erhvervsskolen, så eleven på forhånd har tilegnet sig viden om 
erhvervsuddannelser og jobfunktioner gerne gennem nysgerrighed og undren.

Eleverne forbereder spørgsmål: 
Find på mindst tre spørgsmål om jobfunktionen og uddannelsen, som I gerne vil vide noget om.
For eksempel:

 – Bruger du matematik til noget i dit arbejde? 
 – Hvorfor valgte du det her arbejde/den her uddannelse? 
 – Hvad skal man være dygtig til?
 – Hvad ville du gerne have vidst, da du gik i grundskolen?
 – Hvad er det bedste ved dit arbejde? 
 – Hvad er lønnen?

I udskolingen kan dette suppleres med, at eleverne bruger www.ug.dk til at undersøge og få 
viden om den/de specifikke uddannelser, forløbet drejer sig om (søg på uddannelsen, vælg den 
grønne bjælke). 
 – Intro 
 – Faktaboks 
 – Fanen om uddannelse 
 – Se filmen, hvis denne er tilknyttet 

Dette kan suppleres med at læse om jobfunktionen (lilla bjælke).

FØR, UNDER OG EFTER
I forbindelse med bookning af tilbud fra dette katalog er det oplagt 
at understøtte forløbene og elevernes læring via principperne bag 
karrierelæring. Hermed følger en guide til, hvordan du som lærer kan 
arbejde med forløbene før, under og efter.
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UNDER
Faglæreren fra erhvervsuddannelserne faciliterer undervisningen, mens grundskolelæreren 
støtter eleverne i deres opgaveløsning, sørger for klasserumsledelse og understøtter eleverne i 
deres refleksioner over de spørgsmål, der er opstået/stillet i før-fasen samt laver observationer 
undervejs som grundlag for en snak om elevernes læring i efter-fasen.

Spørgsmål til eleverne kan være:
Når du løser opgaven, skal du overveje følgende undervejs: 

 – Hvad er interessant for dig i denne opgave? 
 – Hvad er udfordrende for dig i denne opgave? 
 – Hvad er du god til i denne opgave? 
 – Hvilke andre overvejelser gør du dig?

EFTER
Klassen arbejder videre med emner og faglige mål, der relaterer sig til forløbet, der blev afviklet 
i samarbejde med erhvervsskolen.

Eleverne formidler på baggrund af endt forløb for andre (forældre, naboklassen, yngre elever 
eller andre) 

 – Hvad var interessant for dig i denne opgave? 
 – Hvad var udfordrende for dig i denne opgave? 
 – Hvad var du god til i denne opgave?
 – Hvad var dine jobforestillinger før aktiviteten, og hvad tænker du efter aktiviteten? 
 – Hvad vil du gerne vide mere om vedrørende jobbet/uddannelsen? 
 – Hvad vil være vigtigt for dig i et arbejdsliv?

Elever i udskolingen kan desuden notere deres refleksioner og oplevelser ind i deres studievalgs- 
portfolio, når spørgsmålene er besvaret.

Fokus kan være:
 – elevens viden om uddannelses-, job- og karriereveje – gerne i forhold til egne ønsker og 
   forudsætninger
 – elevens viden om sammenhæng mellem karriereveje, personlige værdier, interesser og 
  færdigheder




