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Kloge Hænder hos Bang & Nielsen A/S  

Bang Nielsen A/S beskæftiger sig med alle former for byggeri inden for bygge- og 

anlægsbranchen. Hovedsageligt udføres opgaverne i total- og hovedentreprise, men de udfører 

også fagentrepriser inden for kloak, beton, murer, tømrer og maler. De udfører opgaver for både 

erhverv, private og offentlige bygherrer.  

 

Byg dit hus fra grunden!  

At bygge et hus kræver mange forskellige håndværksmæssige færdigheder. Først skal huset 

tegnes og projekteres, så håndværkerne har mål og tegninger at bygge ud fra. Vigtigt er det også 

at beregne, hvor meget det vil koste at bygge  

 

Emnefelt og problemstillinger 

Eleverne modtager inden besøget en problemstilling/opgave, hvor de arbejder med beregninger og 

konstruktioner, herunder målestoksforhold, vinkler, Pythagoras læresætning etc. 

Der kan arbejdes med fagene fysik, matematik og modellering. 

 

Forberedelse  

• Undersøg Bang Nielsen A/S hjemmeside: http://www.bang-nielsen.dk 

• Eleverne har forinden besøget modtaget 3 forskellige opgaver, som de har arbejdet med i 

grupper i klassen  

• Eleverne har viden og indsigt i hvordan man færdes på en byggeplads  

• Eleverne er blevet introduceret til jobbene: tømrer, murer, vvs’er  

 

Program 

Tidspunkt Aktiviteter 

08.15 Afgang fra Frederikssund Station, bus nr.: 315 

09.00 Ankomst til Bang Nielsen A/S 

09.15 Dagen starter med en fælles introduktion om virksomheden og eleverne 

præsenterer i grupper deres løsning på den stillede opgave. 

10.15 Eleverne besøger den nærliggende byggeplads på Stenhøjvej. De får en 

rundvisning på byggepladsen og møder rollemodeller (tømrer- og murerlærlinge). 

På byggepladsen vil de se i praksis, hvad de har regnet på i deres opgave.   

11.15 Eleverne deles i 2 grupper og udfører en af følgende praktiske opgaver : 

1. samler et spær 

2. murer en lille væg 

12.15 Opsamling og tak for i dag. Der serveres sandwich og sodavand. 

13.13 Afgang til skole med bus nr. 315 mod Frederikssund Station 

14.00 Ankomst til skole. 

http://www.bang-nielsen.dk/
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Praktisk information 

• Tid: kl. 9.00-13.00 

• Sted: Bang Nielsen A/S, Lyngerupvej 28, 3630 Jægerspris (+ byggeplads) 

• Kontaktoplysninger hos Bang Nielsen A/S: Henrik Jørgensen: tlf. 4752 2002 

• Skolen skal ringe på dagen, hvis de bliver forsinket 

• Beklædning: praktisk og varmt tøj og udendørssko 

• Maks 12 elever 

 

 

 


