
Løft din faglighed til 
et højere niveau
Vil du blive endnu bedre til dit fag og træne dit talent?

Så har du muligheden, når Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier i uge 27 holder 

Talentcamp for 3D-print.

3D-PRINT



INDHOLD 
Uanset hvilket fag, du arbejder inden for, har du her 
mulighed for sammen med andre lærlinge at blive klo-
gere på, hvad du kan bruge 3D til. 
Vi starter på begynderniveau, men du kan sagtens blive 
klogere på 3D-print, selvom du har kendskab til det i for-
vejen. 
Vi vil konstruere komponenter, printe og samle det 
hele til sidst. Der vil være mulighed for at arbejde med 
3D-print i et samlet projekt.

Indhold
• Hvad er 3D-print, og hvilke teknologier findes der
• Design og klargøring af parter
• Innovativ gruppeopgave 
• Undervisning i ”raft”, ”infill” og ”support”

Undervisningen fungerer som en blanding af klasseun-
dervisning, og praktisk afvikling i værkstedet. 

På campen vil du møde elever fra hele landet inden for 
forskellige uddannelser. I løbet af ugen vil du opleve et 
helt særligt socialt sammenhold, som er med til at give 
dig en oplevelse ud over det sædvanlige.

VARIGHED 
Uge 27 - fra mandag den 29. juni kl. 10 til fredag den  
3. juli kl. 13.

MERE INFO

Talentcamp
3D-print

Tilmeldingsfrist:
Mandag den 8. juni 2020

MÅLGRUPPE 
Talentcamp i 3D-print er for dig, der er 
i gang med en erhvervsuddannelse.

STED 
Undervisningen foregår i værksteder- 
ne på Herningsholm Erhvervsskole & 
Gymnasier, Lillelundvej 21, Herning.

PROGRAM 
Finder du på www.herningsholm.dk/
talentcamp.

PRIS 
Undervisningen er gratis. Talent-
campen fungerer som erhvervsrettet 
påbygning, så din virksomhed kan få 
lønrefusion, imens du er af sted.

PRAKTISK INFO 
Under camp’en kan du bo på vores 
skolehjem, og om aftenen er der for-
skellige spændende aktiviteter. Der 
er gratis fuld forplejning og overnat-
ning.

TILMELDING 
Du tilmelder dig Talentcamp på: www.
herningsholm.dk/talentcamp senest 
mandag den 8. juni 2020.

SØREN STEFFENSEN
UDDANNELSESLEDER - INDUSTRITEKNIK
M  SST@HERNINGSHOLM.DK




