
 

   

I et samarbejde mellem og 

Glas, lys og liv   

 

Besøg Gjerulff, der har specialiseret sig i mange forskellige glasløsninger, hvor eleverne 

får mulighed for at se og høre om de forskellige løsninger og deres udarbejdelse. 

Under besøget får eleverne bl.a. mulighed for at se, hvordan man laver passepartout til 

billeder, hvordan man kan udarbejde glasfacader til huse, samt hvordan man kan 

udarbejde aluminiumsløsninger ved brug af CNC-teknologi. Eleverne hører desuden om 

deres arbejde med klimasikringen af Jellingestenene, arbejdet ved buksekompagniet samt 

mange andre spændende arbejdsopgaver. 

 

  

Forberedelse 

• Drøft i klassen, hvad I tror, en glarmester laver. 

• Læs om Gjerulff og undersøg, hvad de laver på hjemmesiden http://www.gjerulff.dk   

• Undersøg egenskaberne ved glas. Hvilke fordele og ulemper er der ved materialet? 

• Udvælg en væg på skolen eller i dit eget hjem. Hvordan kunne du ændre det eksisterende 

rum med en glasløsning?  

Udvælg 5 forslag, og tag billeder af den nuværende væg og dine skitser af ideerne med til 

besøget hos Gjerulff.  

• Under besøget kommer du rundt og ser forskellige aktiviteter og arbejdsfunktioner hos 

Gjerulff. Du skal vælge en af disse aktiviteter og have særligt fokus på den, så du efter 

besøget kan fremlægge aktivitetens arbejdsopgaver for de øvrige i klassen. 

 

 

 

(Se program på næste side)  

http://www.gjerulff.dk/


 

   

I et samarbejde mellem og 

Aktiviteter 

Virksomheden består af adskilte afdelinger, hvor klassen skal på rundtur. 

Værksted Aktiviteter 

 
Passepartout 

Eleverne kommer her til at opleve, hvordan man kan arbejde med 

rammeløsninger til billeder. 

 

 
CNC Fræsning 

Sammen med en medarbejder kommer eleverne til at opleve, hvordan 

en CNC-metalfræser kan udarbejde aluminiumsprofiler. 

  

 
Tømreren 

Hvad laver tømreren hos Gjerulff, og hvilke arbejdsopgaver løser han 

typisk? 

  

 
Fremlægning af 
løsninger 

Fremlæg jeres bedste løsningsforslag. Medbring de bedste ideer, 

billeder og skitser på dagen.  

 

 
 

Program for dagen 

Tidspunkt Aktiviteter 
09.00 – 09.30 Præsentation af virksomheden.  

 - forskellige arbejdsopgaver med glas 
 

09.30 – 10.15 Fremlægning af løsninger. 
 

10.15 – 11.45 Hvordan udarbejder Gjerulff færdige løsninger? 
- passepartout, tømrerens arbejdsopgaver samt CNC fræsning. 
   

11.45 – 12.00 Afslutning og evaluering 
 

 

Praktisk information 

• Tid: Tirsdag d. 1. oktober 2019, kl. 09.00-12.00 

• Sted: Gjerulff, Glarmestervej 1, 8600 Silkeborg 

• Kontaktoplysninger: Allan Gjerulff, allan@gjerulff.dk, tlf. 2082 1633 

• Beklædning: Alm skoletøj 

• Medbring: Ideer og skitser 

 

Skolen skal kontakte virksomheden på dagen, hvis de bliver forsinkede. 

 


