
 

I et samarbejde mellem  og  

Kloge Hænder hos JENSEN 

Eleverne skal lave en instruktionsanimationsfilm, der handler om produktionen på JENSEN. 

Animationen skal dermed følge produktionen fra stålet kommer ind på fabrikken, bliver skåret, 

bukket, svejst, malet, samlet både mekanisk og elektrisk og til sidst bliver afprøvet. Animationen 

skal bestå af flere små animationer af forskellige processer i produktionen, som tilsammen giver et 

samlet indblik i hele produktionen på JENSEN. Resultatet ender dermed ud i et samlet produkt fra 

hele klassen. 

Baggrunden for valg af produkt er, at eleverne skal kende til mange detaljer på JENSEN, og at de 

kommer i kontakt med forskellige fagligheder.  

 

Forberedelse 

• Som introduktion til forløbet har eleverne set, hvordan JENSENs produkter virker i 

virkeligheden: 

https://www.youtube.com/watch?v=vISC24EZjI0&index=2&list=PL07F57AB398110351 

• Det forventes, at alle eleverne kender virksomheden, hvilket betyder, at de har læst på 

hjemmesiden: http://www.jensen-group.com/ 

o De ved, hvilke tjenester JENSEN tilbyder 

o De ved, hvordan man færdes på arbejdspladsen 

o Eleverne kender til uddannelsen som klejnsmed, elektriker, teknisk designer og 

overfladebehandler 

• Eleverne har arbejdet med opmåling, beregning og materialekendskab f.eks. metallers 

egenskaber  

• Eleverne skal være inddelt i seks grupper inden besøget 

• Eleverne skal have prøvet at arbejde med stopmotion eller andre animationsprogrammer 

f.eks. Naturanimationer.dk inden virksomhedsbesøget 

 

De forskellige værksteder 

Værksted Aktiviteter 

Engineering (PTA) Mød en teknisk designer og få en introduktion til 3D tegning og 

principperne i maskintegninger.  

JENSEN 

Pladebearbejdning 

Mød en klejnsmed og se, hvordan en plade bliver til en maskindel. 

Overfladebehandling Mød en overfladebehandler og se, hvordan pulverlakering foregår. 

Mekanisk montage Mød en montør og se, hvordan små dele bliver til færdige højteknologiske 

maskiner. 

Elektrisk montage Mød en elektriker og se, hvordan de elektriske komponenter bliver sat 

sammen til komplekse styringer.  

Afprøvning Mød en afprøver og se, hvordan maskinerne kører når de er færdige. 

Engineering (PTA) Mød en teknisk designer og få en introduktion til 3D tegning og 

principperne i maskintegninger.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=vISC24EZjI0&index=2&list=PL07F57AB398110351


 

I et samarbejde mellem  og  

Program 

Tidspunkt Aktiviteter 

Velkommen 

På J1 - 30 min inkl. 

udlevering af 

sikkerhedssko 

Hvad og hvem er JENSEN 

Besøgsdagen starter med en fælles kort introduktion om virksomhedens 

mål og de udfordringer, som virksomheden står overfor. Derudover bliver 

udfordringen præsenteret for eleverne.  

Rundvisning 

J1 + J2 ca. 1,5 time 

(inkl. transport) 

Eleverne bliver vist rundt på fabrikken, hvor eleverne får nogle visuelle 

indtryk til udfordringen. 

Følordning  

30 min + 10 min 

(transport) 

Eleverne fordeles på seks værksteder, hvor de samler information i forhold 

til udvikling af animationsfilmen    

Storyboard   

Frokost inden (30 min) 

30 min – 1 timer 

Udvikler storyboard til animationsfilm og taler om delkomponenter fra hvert 

værksted i samarbejde med JENSEN medarbejder. Eleverne stiller 

spørgsmål, som kan være med til at gøre animationsfilmen mere 

detaljerede. 

Farvel og tak  

Ca. kl 14. 

Evaluering og tak for i dag 

 

Efter besøget hos JENSEN 

Filmen klippes sammen og eleverne præsenterer efterfølgende deres animationsfilm for 

virksomheden. Filmen må maks. vare 10 minutter sammenlagt 

 

 

Praktisk information 

• Tid: kl. 08.30-14.00 

• Sted: JENSEN Denmark A/S, Industrivej 3  

• Kontakt hos JENSEN: Kathrine Nilsson, mail: Kathrine.Holm.Nilsson@jensen-group.com 

eller tlf. 56943127 

• Skolen skal ringe til virksomheden, hvis de bliver forsinket på dagen eller må melde afbud 

• Eleverne bør være iklædt praktisk tøj, der kan tåle at blive beskidt 

• Alle elever skal medbringe egen cykel på dagen 

 


