
 

   

I et samarbejde mellem og 

 

Gør en forskel med robotteknologi 

 

Robotter er fremtiden, og vi kommer som samfund til at løse flere og flere opgaver med 
robotter i industrien og i vores velfærdssystem. Hvis du gerne vil gøre en forskel, og 
tilbyde teknologiske robotløsninger, der løser menneskers problemer og udfordringer nu 
og i fremtiden, så kunne studieretningen ’Robotteknologi’ på HTX Odense Tekniske 
Gymnasium være noget for dig.  

På denne dag møder du piger, der går på HTX, der fortæller, hvad det vil sige at læse 
”robotteknologi”. Du får også selv mulighed for at styre såkaldte Universal Robots, der er 
robotarme, som blandt andet bruges i industrien.  

Dagen starter med et besøg på virksomheden MiR, der laver transportrobotter. Her vil du 
møde nogle kvindelige medarbejdere, der fortæller om deres job i virksomheden, og du får 
en rundvisning. 
 

Forberedelse 

Pigerne skal forud for besøget: 

• Undersøge MIR via deres hjemmeside på https://www.mobile-industrial-

robots.com/da/ og Odense Tekniske Gymnasium https://otg.dk/   

• Se denne video om Girls' Day in Science hos Odense Tekniske Gymnasium: Se 

denne video om Girls' Day in Science hos Odense Tekniske Gymnasium: 

https://www.youtube.com/watch?v=soafKdIXKyM  

• Som forberedelse ift. programmering af Universal Robots på Odense Tekniske 

Gymnasium: Pigerne skal arbejde med de tre akser X, Y og Z i koordinatsystemet 

samt med grader 

  

https://www.mobile-industrial-robots.com/da/
https://www.mobile-industrial-robots.com/da/
https://otg.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=soafKdIXKyM
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Program for dagen 

Tidspunkt Aktiviteter 

08.00 – 09.00 Afhentning på skolen i bus og transport 

09.00 – 10.30 Velkomst og præsentation af virksomheden.  

Oplæg fra kvindelige medarbejdere og rundvisning på 

virksomheden. Mulighed for at prøve at køre med en transportrobot  

10.30 – 11:00 Bustransport til Odense Tekniske Gymnasium 

11.00 – 12.00  Ankomst og frokost i kantinen  

12.00 – 12.30 Rundvisning på skolen 

12.30 – 14.45 Oplæg fra piger på ”Robotlinjen”.  

Faglig opgave med UR-robotter 

14.45 – 15:00  Afrunding og evaluering.  

Hvad tager I med jer fra dagen?  

15.00 – 15.30   Bustransport tilbage til egen skole 

 

 

Praktisk information 

• Tid: 2. oktober 2019, kl. 09.00-15.30  

• Steder:  

o MiR, Emil Neckelmanns Vej 15F, 5220 Odense SØ  

o Odense Tekniske Gymnasium, Munkebjergvej 130, 5230 Odense M 

• Kontaktoplysninger: Martin Ravn, Uddannelses leder, mmra@sde.dk, 6312 6982 

• Skolen skal kontakte virksomheden på dagen, hvis de bliver forsinket. 

 

mailto:mmra@sde.dk

