
 

vI et samarbejde mellem   og  
  

Kloge Hænder hos Johs. Pedersen A/S 

Kloge hænder er en dag, hvor I kommer til at arbejde sammen med faglærte fra Johs Pedersen, 
som vil fortælle om deres arbejde, produkter og uddannelsesvalg. Benyt dagen til at finde ud af 
hvordan man smeder dele til klassiske biler og hvordan en mini elbil bliver skruet sammen.  

 

Forberedelse  

• Undersøg hjemmesiden for Johs Pedersen (http://www.johspedersen.dk/) for at se hvad 

virksomheden producerer  

• Forbered spørgsmål til de faglærte ansatte på Johs Pedersen angående deres valg af karri-

ere og deres job. Der er bla. ansat værktøjsmagere, smede, industriteknikere og mekani-

kere på Johs Pedersen.  

• Du skal 2 uger før besøget aflevere en ½ A4 side om hvorfor du gerne vil komme ud og op-

leve Johs Pedersen, og give den til den lærer der har gjort dig opmærksom på muligheden.  

• Du skal på forhånd overveje hvilken maskine på virksomheden som du vil beskrive. Du kan 

vælge om når du kommer derud. På virksomheden skal du undersøge og notere;  

o Hvad gør maskinen?  

o Hvordan virker den?  

o Hvilke materialer bruger den og hvad kommer ud?  

o Hvad bliver dens produkt brugt til  

o Hvilken faglig baggrund har den der styrer maskinen?  

o Hvad kan gå galt og hvad skal gøres før den kan fortsætte korrekt igen?  

• Du kommer til at møde en pressemaskine, stansemaskine, 3D robot svejser, 3D robot plas-

maskærer og en CAM programmeret fræser.  

• De deltagende elever deles i 3 hold. 

 

Program 

Tidspunkt Aktiviteter 

08.30 – 

08.45 

Kort præsentation af virksomheden og dagens program.  
 

08.45 – 

09.15 

Hurtig gennemgang af maskinstationerne i produktionen.  
- Pressemaskine 
- Stansemaskine 
- 3D robot svejser 
- 3D robot plasmaskærer 

CAM programmeret fræser 

09.15 – 

10.15 

Fordeling af elever til ovenstående maskiner udfra elevernes interesse 
 
Eleverne er ude ved maskinerne og samle oplysninger og høre om karriereveje og 

arbejdsopgaver 



 

vI et samarbejde mellem   og  
  

10.15-

10.30 

Pause ved lærlinge pladsen 
Turnus på 3 værksteder jf. holddeling. 

 

Værksted Aktiviteter 

El bil montage Her kommer du til at være med når mekanikere er i gang med at 

samle en mini-el-bil. 

Lærlinge snak og 

punkt svejsning 

Du kommer her til at møde en smedelærling på virksomheden der kan 

fortælle om sit studie og sit arbejde på virksomheden. Du får en indfø-

ring i hvordan man laver en flot punkt svejsning. 

Varmekasse montage Du får lov til selv at samle et produkt fra Johs Pedersen sammen med 

montage folk. 

 

 

Praktisk information 

• Dato: 4. april 2018 

• Tid: kl.08.30 – 13.30 

• Sted: Johs. Pedersen A/S, Hjulmagervej 2, 8800 Viborg 

• Kontaktoplysninger Produktionschef Jakob Kjærsgaard, mail: jkj@jpgroup.dk eller tlf. 

60107690 

• Skolen skal ringe og give besked hvis I bliver forsinkede eller ikke kan komme på dagen 

 

Tidspunkt Hold 1  Hold 2 Hold 3 

10.30 – 11.15 El-bil Smede lærling Varmekasse montage 

11.15 – 12.00 Varmekasse montage El-bil Smede lærling 

12.00 – 12.30 Frokost 

12.30 – 13.15 Smede lærling Varmekasse montage El-bil 

13.15 – 13.30 Evaluering og tak for nu 
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