
 

I et samarbejde mellem  og  

KLOGE HÆNDER PÅ OLSEN METALTRYKKERI  

SIG MIG; HVAD LAVER MAN EGENTLIG I ALUMINIUM? 

Når Olsen Metaltrykkeri åbner dørene til Kloge Hænder, skal eleverne arbejde side og side med 

faglærte og unge lærlinge, der fortæller om deres uddannelsesvalg og jobs. På denne dag ser 

eleverne, hvad erhvervsuddannelserne byder på, og de hører om mulige jobs inden for branchen. 

Samtidig får eleverne en masse viden om metal og metalbearbejdning, som de kan arbejde videre 

med på skolen. 

 

Forberedelse 

• Besøg Olsen Metaltrykkeris hjemmeside (www.olsen-metal.dk) og undersøg, hvad de 

producerer 

• Forbered spørgsmål om erhvervsuddannelserne, og de jobs man kan få som faglært, til de 

ansatte på Olsen Metaltrykkeri 

• Klassen opdeles i fire hold 

Eleverne skal desuden arbejde med følgende faglige emner: 

• Fra mine til butik: undersøg metallets flow - fra udvinding til salg i butikkerne 

• Undersøg metallers egenskaber: elektrisk, varme, ledende osv. 

• Undersøg de udleverede metalstænger:  

o Beskriv metalstængerne (farve, vægt, styrke) 

o Beregn rumfanget og vej stængerne 

o Bestem massefylden på forskellige metaller 

• Undersøg hvad der kendetegner let- og tungmetal - og hvor ligger grænsen?  

• Diskutér begreberne: massefylde, arbejdstegninger (isometrisk tegning) og legeringer 

Se oplægget til arbejdet med disse emner under materialer på forløb-beskrivelsen på Tektanken, 

hvor I ligeledes kan se inputs til mulig efterbehandling af aktiviteten hos virksomheden. 

 

 

 

 

 

 



 

I et samarbejde mellem  og  

Program 

Tidspunkt Aktiviteter 

09.00-09.30 Ankomst 

09.30-10.00 Introduktion til virksomheden og dens produkter 

10.00-12.00 Arbejd med fremstilling af designskål - ved de fire stationer: 

 

1) Forsyningskæden; fra ide til færdigt produkt. 

Gennemgang af en vase/et fad, der sælges i butikker.  

Eleverne erfarer, hvordan vasen/fadet kommer fra tegnebrættet til salg i 

butikkerne. 

 

2) Materialelære; vægt, massefylde og materialeegenskaber. 

Arbejd med og mærk på forskellige metaller. 

Bukke strimler og forstå deformation. 

Beregn vægt, kontrol med røntgen og se sammensætningen 

 

3) Konstruktion; Konstruktion af et emne. 

CAD-tegning af emnet 

Beregning af materialebehov. 

Foreslå de operationer, emne skal igennem (med puslespil/pile). 

 

4) Produktion; Selve fremstillingen af et emne. 

Prøv at indtaste et program og producer et emne 

Betjening af maskinen. 

Se en virkelig svejsningen og forklaring af tilblivelsen. 

 

På stationerne er det de faglærte rollemodeller, der præsenterer deres eget 

arbejde, og de vejleder eleverne, når eleverne selv prøver maskinerne.  

12.00-12.30 Afrunding, evaluering og frokost 

12.30 Tak for i dag 

 

Praktisk information 

• Tid: 4. april 2018 fra 09.00-12.30 

• Sted: Hadsundvej 8, 2610 Rødovre 

• Kontaktoplysninger til virksomheden: 

Stig Nalbandian: telefon 2787 3766, e-mail: sn@olsen-metal.dk 

• Beklædning: Eleverne skal have tøj på, der må blive beskidt og flade sko. 

• Øvrigt: Skolen skal ringe på dagen, hvis de bliver forsinket 

• Frokost: Lad madpakken blive hjemme – Olsen inviterer på sandwich. Elever med særlige 

madbehov tager selv mad med. 


