
 

I et samarbejde mellem  og 

Kloge Hænder hos BSM 

Kloge hænder er en dag, hvor I kommer til at arbejde sammen med faglærte fra BSM, som vil 
fortælle om deres arbejde, produkter og uddannelsesvalg. Benyt dagen til at finde ud af hvad 
erhvervsuddannelserne kan byde på, og på at høre om de jobs I kan få, hvis I vælger denne 
karrierevej.  

I kommer også til at få en masse viden om metal og metalbearbejdning, som I kan arbejde videre 
med hjemme på skolen.  

Forberedelse  

• Undersøg BSM Vision in steel hjemmeside www.bsm.dk/dk for at se hvad virksomheden 

producerer  

• Forbered spørgsmål til de ansatte på BSM angående erhvervsuddannelserne og de jobs 

man kan få som faglært 

• Sørg for at tage tøj og sko på som kan klare dagens udfordringer – praktiske sko 

(sikkerhedssko hvis du har) og tøj der kan holde til svejsning 

• Husk madpakke 

 

Beskrivelse af de forskellige værksteder 

Værksted Aktiviteter 

Ordre til tegning Her kan eleverne høre om hvilke type opgaver der kommer ind fra 
kunderne, og hvordan disse kommer fra ordre til tegning og herfra 
videre til laserskæring, - svejsning eller fræsning 

CNC Fræsning Her kommer eleverne til at arbejde med CNC metalfræsere og får 
fræset deres delemne til holderen 

Læserskæring og  

Bukning 

Her kan eleverne være med når en laserskærer arbejder med der kan 
programmeres til at skære vinkler i deres plade eller rør 

Manuel svejsning. TIC 
og CO2 

Her kommer eleverne, sammen med en smed, til at svejse dele af deres 
mobilholder 

Robotstyret svejsning Eleverne får her at se, hvordan man kan svejser med robot 

Samling af holderen Her skal eleven samle deres mobilholder, så den er klar til lakering 

Pulverlakering Her får eleverne mulighed for at se, hvordan deres holder bliver malet 
ved brug af pulverlakering 

 

Program for dagen 

Tid Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 

09.00 - 

09.15 

Fælles opstart på virksomheden 

09.15 - 

09.45 

Ordre til 
tegning 

CNC Fræsning  

 

Læserskæring 

og Bukning 

Manuel 

svejsning. TIC 

og CO2 

Robotstyret 

svejsning  
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09.45 - 

10.15 

Robotstyret 

svejsning 

Ordre til tegning CNC Fræsning AA Manuel 

svejsning. TIC 

og CO2 

Robotstyret 

svejsning 

10.15 - 

10.45 

Manuel 

svejsning. TIC 

og CO2 

Robotstyret 

svejsning 

Ordre til 

tegning 

CNC Fræsning Manuel 

svejsning. TIC 

og CO2 

10.45 - 

11.15 

Læserskæring 

og Bukning 

Manuel 

svejsning. TIC 

og CO2 

Robotstyret 

svejsning 

Ordre til tegning CNC Fræsning 

11.15 - 

12.00 

CNC Fræsning Læserskæring 

og Bukning. 

DD Manuel 

svejsning. TIC 

og CO2 

Robotstyret 

svejsning 

Ordre til tegning 

12.00 - 

12.30 

Frokost 

12.30 - 

13.00 

Samling af 

holderen 

Samling af 

holderen 

Samling af 

holderen 

Samling af 

holderen 

Samling af 

holderen 

13.00 - 

13.30 

Pulverlakering. 

Herunder 

evaluering 

Pulverlakering. 

Herunder 

evaluering 

Pulverlakering. 

Herunder 

evaluering 

Pulverlakering. 

Herunder 

evaluering 

Pulverlakering. 

Herunder 

evaluering 

13.30 - 

13.45 

Tak for nu 

 

 

Praktisk information 

• Tid: kl.09.00-13.45 

• Sted: BSM, Hedemølle Erhvervsvej 23, 8850 Bjerringbro   

• Kontaktoplysninger hos BSM:  Steen Sørensen, mail: steen@bsm.dk eller tlf. 21 69 02 99 

• Skolen skal ringe på dagen, hvis de bliver forsinket 


