
 

I et samarbejde mellem  og  

Kloge Hænder hos Baby Dan  

 
 

Kloge hænder er en dag, hvor I kommer til at opleve hvilke arbejdsopgaver, der findes på 
Babydan. I vil møde medarbejdere, som vil fortælle om deres funktion og arbejdsopgaver. 
Benyt dagen til at finde ud af hvad erhvervsuddannelserne kan byde på, og på at høre om de jobs I 
kan få, hvis I vælger denne karrierevej.  
I kommer også til at få en masse viden om prisfastsættelse, produktionslinjer og hvordan man kan 
optimere produktionen. Desuden vil I få en virksomhedsudfordring, som I kan arbejde videre med 
på skolen. 
 

Forberedelse 

• Undersøg hjemmeside for Babydan (http://www.babydan.dk/) for at se hvad virksomheden 
producerer 

• Tag udgangspunkt i hjemmesiden. Hvor anvendes deres produkter og hvilke krav tror I der 
stilles til virksomhedens produkter  

• Forbered spørgsmål til de ansatte på Babydan angående erhvervsuddannelserne og de 
jobs man kan få på virksomheden  

• Sørg for at tage tøj og sko på som kan klare dagens udfordringer 
 

  

http://www.babydan.dk/


 

I et samarbejde mellem  og  

Program for hold 1 (seks elever) 

Tidspunkt Aktiviteter 

9.00 Velkomst på virksomheden (Niels Bohrs Vej 14, Låsby) 

9.15 Udpakning og optælling af dele til sikkerhedsgitre 

9.30 Opsætning af sikkerhedsgitre. Herunder prisfastlæggelse af de enkelte dele 

10.15 Rundtur på virksomheden.  

• Hvordan kan produktionsprisen for enkelt dele optimeres 

• Hvordan kan medarbejderen inddrages i optimering af produktionslinjen? 

10.45 Præsentation af produktionsudfordring 

11.00 Tak for nu 

 

Program for hold 1 (seks elever) 

Tidspunkt Aktiviteter 

12.00 Velkomst på virksomheden (Niels Bohrs Vej 14, Låsby) 

12.15 Udpakning og optælling af dele til sikkerhedsgitre 

12.30 Opsætning af sikkerhedsgitre. Herunder prisfastlæggelse af de enkelte dele 

13.15 Rundtur på virksomheden.  

• Hvordan kan produktionsprisen for enkelt dele optimeres 

• Hvordan kan medarbejderen inddrages i optimering af produktionslinjen? 

13.45 Præsentation af produktionsudfordring 

14.00 Tak for nu 

 

Praktisk information 

• Tid: Hold 1: 9.00-11.00, Hold 2: 12.00-14.00 

• Sted: Baby Dan, Niels Bohrs Vej 14, 8670 Låsby 

• Kontaktoplysninger hos Baby Dan: Caspar Engmark, tlf. 42133033 

• Skolen skal ringe på dagen, hvis de bliver forsinket 

• Beklædning: Tøj der kan klare dagens udfordringer 


