
 

I et samarbejde mellem    og   

Maskinsnedker for en dag hos Testmands Træ 

Hvordan får man det optimale ud af en leverance med både eg, fyr og birk? Det skal 

eleverne finde svar på, når de er maskinsnedkere for en dag hos Testmands Træ. 

På besøget hos Testmands Træ bliver eleverne introduceret til virksomhedens historie, og 

de får en rundvisning. Efterfølgende skal eleverne løse en praktisk opgave, der giver et 

indblik i, hvad maskinsnedkeren laver i løbet af en arbejdsdag. Blandt andet får eleverne 

mulighed for at betjene og håndtere maskiner, samt udskære og forarbejde træ. 

 

Forberedelse 

Det forventes, at: 

• eleverne har udvalgt og undersøgt en række træarter og giver et bud på, hvordan 
de bruges mest optimalt ift. vægt, holdbarhed, maling, etc. 

• har undersøgt og udviklet deres eget (eller i grupper) bud på, hvordan de bedst 
udnytter træet, f.eks. hvilket træ skal bruges til hvad? Og hvad kan eventuelle 
restprodukter bruges til? 

• eleverne ved, hvad en maskinsnedker laver, og hvad uddannelsen går ud på 
• eleverne kender til Testmands Træ og har orienteret sig på virksomhedens 

hjemmeside 

Program 

Tidspunkt Aktiviteter 

10.00 – 13.00 

Velkommen Hvad og hvem er Testmands Træ 
Besøgsdagen starter med en fælles kort introduktion om virksomhedens 
mål, og de udfordringer som virksomheden står overfor.  
 

Rundvisning Eleverne bliver vist rundt i tre grupper, hvor de får nogle visuelle indtryk af 
virksomheden 
 

Workshop 

1. 

Eleverne undersøger forskellige typer træ: Gæt en træart, og kom med et 
bud på, hvad den er mest optimal til (holdbarhed, vægt, maling etc.).  
 

Workshop 

2. 

Eleverne prøver (noget manuelt, de godt må)    
 

Workshop 

3. 

Mød en maskinsnedker 
 

Afslutning Eleverne stiller spørgsmål, som kan være med til at udvikle deres ide. 
  

 



 

I et samarbejde mellem    og   

Testmands Træ kårer den bedste løsning på udfordringen. 

 

Praktisk information 

• Tid: kl. 9.00 – 13.00 

• Sted: Testmands Træ: Fabriksvej 123, 1234 Fabriksby  

• Kontaktoplysninger hos Testmands Træ: Træmand Træsen 

• Skolen skal ringe på dagen, hvis de bliver forsinket eller er forhindret i at møde op 

 

 


