
 

vI et samarbejde mellem   og   

Virksomhedsbesøg hos Nito A/S 

Kloge hænder er en dag, hvor I kommer til at arbejde sammen med faglærte fra NITO, som vil for-

tælle om deres arbejde, produkter og uddannelsesvalg. Benyt dagen til at finde ud af hvad er-

hvervsuddannelserne kan byde på, og på at høre om de jobs, I kan få, hvis I vælger denne karri-

erevej.  

I kommer også til at få en masse viden om metal og metalbearbejdning, som I kan arbejde videre 

med hjemme på skolen.  

 

Beskrivelse af værksteder 

Emne Aktiviteter 

Fræsning Eleverne kan møde maskinmestre som holder maskinerne gående og pro-

grammerer fræseren. Herunder begrundelse for uddannelsesvalg og karri-

eremuligheder 

Samling af pro-

dukt og testning 

Eleverne får mulighed for at samle et produkt og test dette. Eksempelvis 

en lynkobling og rensepistol. 

Udarbejdelse af 

eget produkt 

Eleverne har mulighed for at se udarbejdelsen af eget design – medalje. 

Udarbejdelse af 
tegning 

Eleverne kan opleve arbejdsgangen fra tegning til færdigt produkt. 

 

Program 

Uddannelse Aktiviteter 

09.00 – 09.10 Fælles opstart på virksomheden 

09.10 – 09.45 Gennemgang af virksomheden med udgangspunkt i kendte produkter. Her-

under genbrug af affaldsprodukter fra produktionen (Olie og metal spåner) 

 
Opdeling af eleverne i de 4 grupper 

 
Fræsning af 

medalje 

Samling af pro-

dukt og test-

ning 

Udarbejdelse af 

eget produkt 

Udarbejdelse af 

tegning 

09.45 – 10.15 Grp. 1 Grp. 2 Grp. 3 Grp. 4 

10.15 – 10.45 Grp. 4 Grp. 1 Grp. 2 Grp. 3 

10.45 – 11.15 Grp. 3 Grp. 4 Grp. 1 Grp. 2 

11.15 – 11.45 Grp. 2 Grp. 3 Grp. 4 Grp. 1 

11.45 – 12.00 Fælles afslutning på virksomheden – herunder evaluering. 
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Praktisk information 

• Tid: kl.09.00 – 12.00 

• Sted: Nito A/S, H.C. Ørstedsvej 4, 6100 Haderslev 

• Kontaktoplysninger: Martin Kragh, mail: mkragh@nito.dk eller tlf. 26751606 

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

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