
 

I et samarbejde mellem  og  

Kloge Hænder hos Franz Gruber  

Kloge hænder er en dag, hvor I kommer til at arbejde sammen med faglærte fra Franz Gruber, 

som vil fortælle om deres arbejde, produkter og uddannelsesvalg. 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 metal og metalbearbejdning, som I kan arbejde videre 

med hjemme på skolen.  

 

Forberedelse og praktiske oplysninger:  

• Undersøg hjemmeside for Franz Gruber (http://www.gruber.dk/da/products/punching-tools-

medical-packaging/ ) for at se hvad virksomheden producerer  

• Forbered spørgsmål til de ansatte på Franz Gruber angående erhvervsuddannelserne og 

de jobs man kan få som faglært.  

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

kan holde til lidt skidt.  

• Husk madpakke. 

 

Beskrivelse af værksteder 

Værksted Aktiviteter 

Konstruktion Her modtager virksomheden ordrer fra kunden som beder om en 

produktionsenhed, der kan noget bestemt, og med en bestemt hastighed. I 

konstruktions afdelingen designer virksomheden en maskine på papiret som kan 

det som kunden har brug for. Eleverne kommer til at se de tekniske tegninger og 

høre om hvilke typer maskiner virksomheden laver f.eks. maskinsker der kan 

lave låg til insulinflasker eller udstandse dele af stomiposer. 

Produktion Her kan eleverne se hvordan man kan skære i hærdet metal med strøm i en 

trådgnist skæremaskine. De skal også, sammen med en industritekniker, prøve 

at operere manuelle metalfræser og metal drejebænke. Eleverne får også at se 

hvordan man programmerer en CNC styret fræser til at indgravere et logo i en 

ting de kan få med hjem. 

Montage Her kan eleverne møde en læring der til dagligt arbejder med at lave service på 

maskiner som virksomheden producerer, og som kan fortælle om hvad det vil 

sige at være lærling. Her skal de også lave en kontrol måling på en af de 

producerede metal komponenter og snakke præcision og måleenheder. 

Eleverne skal desuden prøve en af virksomhedens produkter – fx en 

standsemaskine der kan udstandse kulfiltre til stomiposer. 

 

  



 

I et samarbejde mellem  og  

Program for hold A 

Tidspunkt Hold 1 Hold 2 Hold 3 

09.00 – 09.15 Præsentation af virksomheden. Opdeling i 3 grupper.  

09.20 – 10.15 Konstruktion Produktion Montage 

10.15 – 11.05 Montage Konstruktion Produktion 

11.05 – 12.00 Produktion Montage Konstruktion 

 

Program for hold B 

Tidspunkt Hold 1 Hold 2 Hold 3 

12.30 – 12.45 Præsentation af virksomheden. Opdeling i 3 grupper.  

12.45 – 13.40 Konstruktion Produktion Montage 

13.40 – 14.35 Montage Konstruktion Produktion 

14.35 – 14.20 Produktion Montage Konstruktion 

 

Praktisk information 

• Tid: Hold A: 09.00-12.00, Hold 2: 12.30-14.20 

• Sted: Franz Gruber, Ole Rømers Vej 32, 6100 Haderslev 

• Kontaktoplysninger hos Franz Gruber: Poul Bek, mail: pbe@gruber.dk eller tlf. 74 52 93 92 

• Skolen skal ringe på dagen, hvis de bliver forsinket 

• Beklædning: Tøj der kan klare dagens udfordringer 

mailto:pbe@gruber.dk

