
 

I et samarbejde mellem  og  

Kloge Hænder hos Husmer Glas & Facade  

At uddanne sig indenfor glasfaget er alsidigt, udfordrende og kan åbne døre til mange forskellige 

jobs fremover. Hos Husmer vil eleverne opleve nogle af de områder, som faget indeholder. Den 

faglige stolthed har virksomheden opbygget gennem 4 generationer med holdbare 

glarmesterløsninger. Husmer var den første virksomhed i Danmark, der udførte hele glasfacader 

sat ind i jernramme. 

 

Emnefelt og problemstillinger 

Eleverne modtager en udfordring om krav til konstruktion og udvikling af en glasfacade til et 

storcenter. Eleverne skal udvikle en glasfacade og lave en målfast beregning, undersøge 

materialet og få indsigt i pris (økonomi). På virksomheden møder eleverne forskellige fagligheder, 

som bl.a. giver feedback på elevernes forskellige bud på en glasfacade. 

Hvilke muligheder er der på en virksomhed, der arbejder med glas? 

Der kan arbejdes med fagene fysik/kemi og matematik 

 

Forberedelse 

• Eleverne skal kende Husmer og have tænkt over, hvad de producerer og sælger, hvilket 

betyder, at de har undersøgt virksomhedens hjemmeside: http://www.husmer.dk/ 

• Eleverne er blevet introduceret til glarmesteruddannelsen  

• Eleverne har modtaget en udfordring fra Husmer, som de medbringer en løsning på, på 

dagen.  

 

  

http://www.husmer.dk/


 

I et samarbejde mellem  og  

Program 

Tidspunkt Aktiviteter 

08.15 Afgang fra skolen 

08.30 Ankomst til Husmer Glas & Facade 

08.40 Introduktion til virksomheden arbejde, ydelser, målsætning og medarbejdere 

v/direktør Claus Husmer 

09.00 Eleverne præsenterer deres bud på en ny glasfacade og virksomheden giver 

feedback.  

09.30 Eleverne inddeles i 4 hold, og rotere på skift mellem 4 værksteder, hvor de bliver 

klædt på til at forbedre deres facade: 

• Projekt og kontor 

• Facadeproduktion 

• Glarmester – skære i glas 

• Indramning.  

Ved de forskellige stationer, møder eleverne rollemodeller. 

12.30 Eleverne forfiner deres produkt/løsning ud fra den opnået viden og præsenterer 

ændringer. 

13.00 Fælles opsamling, hvor eleverne kan stille spørgsmål. Der serveres sandwich og 

sodavand. 

13.30 Tak for i dag 

 

 

Praktisk information 

• Tid: kl. 08.15-13.30 

• Sted: Husmer Glas & Facade, Smedetoften 11b, 3600 Frederikssund 

• Kontaktoplysninger: Claus Husmer, tlf. 4731 0217 

• Skolen skal ringe på dagen, hvis de bliver forsinket 

• Beklædning: praktisk tøj og sko 

• Maks antal elever: 25 

 


