
Løft din faglighed til 
et højere niveau
Vil du blive endnu bedre til elektrikerfaget og træne dit talent 
med fokus på robotteknologi?

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

ELEKTRIKER



INDHOLD 
Kan du lide udfordringer? Så vil Talentcamp 2020 være 
noget for dig. Du vil i løbet af ugen møde udfordringer 
med små LEGO-robotter. Du vil lære at forstå, hvad ro-
botter kan og ikke kan. Du vil desuden skulle konkurrere 
mod andre deltagere og se, om din robotopbygning (fy-
sisk og programmeringsmæssigt) er bedre end de andre. 
Når du mestrer den grundlæggende programmering af 
LEGO-robotter, vil du blive udfordret med programmer-
ing af Arduino-robotter for at opleve en anden måde at 
programmere på.
I slutningen af ugen skal vi arbejde med kollaborative 
robotter og vil arbejde på universal robotter (UR). Med 
denne robot vil du opleve større kræfter og ikke mindst 
stabilitet.

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
Elektriker - robot- 
teknologi

Tilmeldingsfrist:
Mandag den 8. juni 2020

MÅLGRUPPE 
Talentcamp er for dig, der har gen-
nemført H1 på elektrikeruddannelsen.

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.
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