
 

   

I et samarbejde mellem og 

 

Taler du i koder?  

 

Dagen starter med en kort introduktion til Hesehus, hvor pigerne ser de store lysåbne fæl-

leskontorer, der rummer de mange engagerede medarbejdere. 

Pigerne møder derefter en kvindelig IT-projektleder, der vil fortælle om sin rejse til den stil-

ling hun besidder i dag. I løbet af dagen vil pigernes tekniske færdigheder komme på prøve, 

når de bliver stillet et problem ved et IT-system. Guidet af en medarbejder skal pigerne 

igennem kodning forsøge at finde en konkret løsning på problemet. 

Pigerne får også mulighed for at møde andre medarbejdere for at få et indblik i de mange 

forskellige fagligheder, der arbejder tæt sammen for at skabe den bedste løsning. 

Forberedelse 

Pigerne skal forud for besøget hos Hesehus  

• Forberede spørgsmål til medarbejdere om karrierevalg og tanker ifm. uddannelse 

• Besøge virksomhedens hjemmeside på www.hesehus.dk og undersøge, hvilke webshops 

de har udviklet til deres kunder 

• Undersøge hvad det vil sige at kode. Der kan for eksempel findes inspiration i bogen: Lær 

at kode (https://www.alinea.dk/serie/laer-kode?c=Catalog&category=6014)  eller læse om 

det her (https://www.learncs.org/) på nettet:  

• Installere Visual Studio ved at følge disse trin  

o Gå ind på linket her: https://visualstudio.microsoft.com/downloads/ 
o Vælg “Free Download” under community versionen 
o Klik på den downloadede exe-fil 
o Følg installationen ved at trykke på ”Continue” 
o Visual Studio vil starte med at downloade. Hastigheden kan variere afhængig af, 

hvilket netværk du sidder på  
o Vælge .NET desktop development og tryk på ”Install” 
o Når installationen er gennemført, vil du blive bedt om at genstarte din computer 
o Efter genstart skal du åbne Visual Studio 2019, og vælge en farve til din IDE og tryk 

på start  

 

(Se program på næste side) 
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Program for dagen 

Tidspunkt Aktiviteter 

09.00 – 09.20 Introduktion til Hesehus 

09.20 – 10.20 Rundvisning hvor pigerne får et indblik i hverdagen hos 

Hesehus 

10.20 – 11.20 En kvindelig IT-projektleder, Dzenita fortæller om sin mo-

tivation for at vælge en uddannelse inden for IT, hendes 

karrierevalg og vejen til jobbet i Hesehus 

11.20 – 12.00 Frokost (sandwich og vand/sodavand) 

12.00 – 13.30 Pigerne får stillet en virkelighedsnær opgave, hvor kod-

ning skal bruges som problemløsning 

13.30 – 14.00 Pigerne præsenterer deres opgave 

14.00 – 14.15 Evaluering og tak for i dag 

 

 

Praktisk information 

• Tid: 2. oktober 2019, kl. 09.00-14.15 

• Sted: Hesehus, Englandsgade 24, 5000 Odense 

• Kontaktoplysninger: Lise Randeris, lira@hesehus.dk, 21 49 25 28  

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

• Forplejning: Hesehus giver frokost.  

• Medbring: Computer  
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