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03-05-2015/bp 

 

Kloge Hænders Dag den 6. maj 2015 
– et landsdækkende skole-virksomheds – Jet Net-arrangement  

 

 

Deltagere i Sønderborg Kommune: 

LINAK A/S 

Smedevænget 8 

Guderup 

6430 Nordborg 

Kontakt:  

Kurt Dreier Jørgensen 

Maintenance Manager 

Mobile: +45 23 48 15 92 

E-mail:  kdj@linak.com 

  

Nørreskovskolen 

Skolegade 21 

6430 Nordborg 

Kontakt: 

Annemarie Rødgaard (Rie) – M 2611 5830 

Mail: annemarie.roedgaard@skolekom.dk 

 

Elever:  8. klasse – 14-15 år – 20 elever 

Deltagere den 6. maj: kl. 9:15- ca. 13:30 8-10 elever, der udvælges af (Rie) 

Deltagere den 19. maj: kl. 9-12 20 elever, Rie  -  samt Birgitte fra kl. 11 

 

 

 

Program for Kloge Hænders Dag på LINAK A/S i Guderup   www.linak.com  

 

Den 6. maj 15 

Kl. 09:15 

De 8-10 unge fra 8. klasse fra Nørreskovskolen møder på Smedevænget 8 i 

Guderup - i tøj, der er egnet til at bevæge sig i – dvs. skal også kunne tåle at 

blive snavset. 

 

Kl. 9:15-10 LINAK-lærlinge viser eleverne rundt i mindre grupper, så lærlingene kan 

fortælle om, hvordan det er at være lærling på LINAK, og hvorfor de har 

valgt den pågældende uddannelse. 

 

 Eleverne deles i to hold, der udfører forskellige opgaver.  

Holdene bytter opgaver, så alle får prøvet alle opgaver  

 

Kl. 10 – ca. 11:30 Hold 1 arbejder i værksted med opgave A – se beskrivelse  

Hold 2 arbejder i værksted med opgave B – se beskrivelse 

 

Kl. ca. 11:30-13 Hold 1 arbejder i værksted med opgave B 

Hold 2 arbejder i værksted med opgave A 

 

Kl. 13 – ca. 13:30 Lærlinge og elever spiser frokost sammen i kantinen 

LINAK giver frokosten 

 

Kl. ca. 13:30 Eleverne går efter frokost tilbage til skolen og fortsætter skoledagen 
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De praktiske opgaver eleverne arbejder med i værksteder – vejledt af LINAKs lærlinge: 

 

Opgave A Der bygges en styringsenhed, så der med et elektrisk signal kan pumpes 

væske ud i cylindre. 

 

Opgave B Der bygges et system, hvor man med trykluft kan skabe bevægelse. 

Begge systemer benyttes i LINAKs produkter, men kan noget forskelligt, og 

repræsenterer forskellige udfordringer. 

 

 

 

Program for opfølgningsdag på LINAK 

 

 Den 19. maj 15 

Kl. 09 

20 elever fra 8. klasse på Nørreskovskolen og lærer Annemarie Rødgaard 

møder på Smedevænget 8 i Guderup,  

og bliver her mødt af Kurt Dreier Jørgensen, Linak 

 

Kl.09-12  En kort intro om virksomheden 

 Rundvisning for hele klassen 

 Afsluttende samling, hvor klassen viser virksomheden det, de har 

forberedt til besøget. Omfang og karakter af dette arbejde planlægges 

af Rie, der har læringsoverblikket.  

 

Birgitte kan deltage fra kl. 11. 

 

Eleverne spiser egen frokost hjemme på skolen. 

 

Med venlig hilsen  

Birgitte Bjørn Petersen 

 

Koordinator for dagen, Jet Net-repræsentant   www.jetnet.dk  
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Projektleder 
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