
 
 

I et samarbejde mellem        og  

Når metalbearbejdning bliver til slik 

For at kunne lave slik, som for eksempel chokofanter, skal der anvendes en masse søde 

ingredienser. Men der er også behov for udstyr, der kan blande alle disse ingredienser. På WILA 

får du mulighed for at opleve, hvordan man med en topmoderne maskinpark kan udarbejde 

løsninger i metal, som kan anvendes til produktion af fx chokofanter eller proteinpulver.  
Eleverne kommer på rundvisning, hvor de får et indblik i virksomhedens forskellige afdelinger. 

Blandt andet får de mulighed for at opleve, hvad drejemaskiner kan gøre med metal, samt hvilken 

præcision maskinerne kan opnå.  Sammen med en medarbejder får eleverne mulighed for at 

arbejde med CNC metalfræsere, hvortil der bruges forskellige svejsemetoder.  
Du vil også høre om, hvordan WILA udvikler og uddanner deres medarbejderstab ved blandt andet 

at bruge sidemandsoplæring. På den måde sikrer WILA, at nyankomne medarbejdere kan tilegne 

sig de ønskede kompetencer ved teamarbejde.  

 

Forberedelse 

• Læs om WILA, og hvad de laver på deres hjemmeside http://wila.dk/  

• Læs om WILA’s forventninger og muligheder for nye medarbejder http://wila.dk/arbejde-

hos-wila/   

• Ved besøget på WILA vil du opleve en 5-akset CNC-fræser og se, hvordan den fungerer. 

Du kender sikkert et 2-akset koordinatsystem og muligvis en 3D printer, men hvad kan man 

lave med en 5-akset maskine? Undersøg dette forud for besøget hos WILA. 

• Undersøg egenskaberne ved jern, stål og rustfrit stål. Hvilke fordele og ulemper findes der 

ved deres anvendelse, og hvordan kan de bearbejdes? 

• Udvælg en af aktiviteterne herunder, som du vil have særligt fokus på. Efter besøget skal 

du fremlægge aktivitetens arbejdsopgaver for de øvrige i klassen. 
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Aktiviteter 

Virksomheden består af adskilte afdelinger, og klassen skal derfor opdeles i fire hold. 

Værksted Aktiviteter 

 
Drejning og kontrol 
måling 

Eleverne kommer her til at opleve, hvad drejemaskiner kan gøre med 

metal, samt hvilken præcision maskinerne kan opnå. 

 
CNC Fræsning 

Sammen med en medarbejder kommer eleverne til at arbejde med 

CNC-metalfræsere. 

 
Svejsning 

Her får eleverne mulighed for at opleve orbitalsvejsning, 

robotsvejsning samt rundborssvejsning. 

 
Tegning 

Mød en ingeniør, der kan fortælle om hvilke typer af opgaver, der 

kommer ind fra kunderne, og hvordan der udarbejdes tegninger, som 

blandt andet kan bruges i fræserafdelingen. 

 
 

Program for dagen 

Tid Aktiviteter 
 Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 

09.00 - 09.15 Præsentation af virksomheden.  

Opdeling i de 4 grupper. 

09.15 –09.55 Drejning CNC fræsning Svejsning Tegning 

09.55 - 10.30 Tegning Drejning CNC fræsning Svejsning 

10.30 - 11.05 Svejsning Tegning Drejning CNC fræsning 

11.05 - 11.45 CNC fræsning Svejsning Tegning Drejning 

11.45 - 12.00 Fælles evaluering 

12.00 - 12.30 WILA giver frokost 😊 

 

 

Praktisk information 

• Tid: Tirsdag d. 1. eller onsdag d. 2. eller torsdag d. 3. oktober 2019 kl. 09.00-13.00 

• Sted: WILA, Mads Clausens Vej 14, Silkeborg 

• Kontaktoplysninger: Johanne Friis, johanne@johannefriis.dk, 61659265 

• Beklædning: Praktisk tøj og sko. 

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