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Prøv, mærk og føl
Her kan du prøve, mærke, føle og spørge ind til uddannelserne. Du kan
deltage i konkurrencer, skabe dine egne produkter og føle, hvordan
det er at arbejde med det enkelte fag.
Fag

Aktivitet

Hal

Alubygger

Hos alubyggerne kan du lave en vinduesramme og sætte lås i en dør.

J3

Anlægsgartner

Prøv at plante og indrette en plantekasse med blomster og grønt.

K

Anlægsstruktør

1. Prøv kræfter med at lægge sten og fliser i forskellige mønstre, så de
ligger helt rigtigt i sandet. 2. Ved gravesimulatoren kan I øve jer i at grave
med en meget stor gravemaskine. 3. Hos dronemanden vil I få mulighed
for at prøve at være dronepilot - for det bruger man også i byggebranchen.

K

Autolakerer

Hos autolakererne kan du få fornemmelsen af faget ved at sprøjtemale
en bil på den virtuelle sprøjtesimulator.

D

Automatiktekniker

Automatikteknikerne arbejder meget med robotter. Her får du mulighed
for at prøve kræfter med robotteknologien. Vi har blandt andet en
industrirobot, der uddeler farvesorteret slik til publikum. Der er også et
byggesæt til luftstyring samt et byggesæt, hvor man kan arbejde med et
simpelt elektrisk kredsløb. Derudover kan du prøve at styre robotino med
en spillecontroller. En automatisk sæbeboblemaskine vil fylde rummet
med sæbebobler.

D

Bager

Stor udstilling af forskellige brødtyper og mel. Gæt meltypen blandt 4-6
forskellige meltyper og vind en lille præmie (kransekagebid).

F

Blomsterdekoratør

Her kan du lave din egen knaphulsblomst.

L

Fag

Aktivitet

Hal

Brolægger

Prøv kræfter med at lægge sten og fliser i forskellige mønstre, så de ligger helt rigtigt i sandet.

K

Bygningsmaler

Bygningsmalerne sætter kulør på boligen. Kom og vær med til at lave
flotte vægdekorationer, eller du kan eksperimentere med at farvesætte
og indrette dit værelse i et elektronisk tegneprogram.

J3

Bygningssnedker

Lav dit eget træprodukt - bil, båd, lampe, nøglering eller smykke.

J2

Bygningsstruktør

Prøv at bukke armeringsjern i forskellige figurer, sådan som man gør for
at støbe med beton.

K

Detailhandel

Agér kunde hos de 10 konkurrende deltagere om DM-titlen.

L

Elektriker

1. Styr en 6-punkts minirobot ved hjælp af PLC (Programmable Logic
Controller) samt operatørpanel. 2. Styr en robothånd ved hjælp af PLC
samt operatørpanel. 3. Programmér lys i et dukkehus.

J1

Ernæringsassistent

Udstilling med grøntsager, bønner, linser osv. Gæt navnene på
nogle forskellige vintergrøntsager/frugter og vind retten til at trille
din egen sunde trøffelsnack – vendes i insekter (buffalolarver) eller
mandelkrymmel.

F

Flisemurer

Prøv at sætte fliser i mange farver op i et større vægbillede.

K

Frisør

Skab din egen frisure, som man har gjort det siden 50erne. Vi arbejder
med curler og renfrisering. Der vil også være mulighed for, at afprøve
forskellige fletteteknikker i langt hår.

L

Glarmester

Her kan du skære et hjerte i glas.

J3

Gourmetslagter

Kan du vride pølser – vi laver en lille demostand med en pølsestopper,
hvor gæsterne selv kan prøve kunsten at vride en pølse. Vi udleverer
desuden smagsprøver på gourmetsalami. Du kan også gætte vægten
på en steg/bøf. Rammer du vægten med +/- 10 % vinder du en pose
flæskesvær.

F

Grafisk tekniker

Her kan du samle en æske og få noget sødt i den. Du kan også få
postkort til fødselsdagen, Valentinsdag eller med et sjovt motiv. Plakater,
vendespil og mini-T-shirts laver vi også.

L

Gulvlægger

Prøv at designe mønstre i et computerprogram - og lav det bagefter i
rigtige gulvmaterialer

K

Industritekniker

Kom forbi og se en 3D-printer i gang, og prøv at anvende noget af det
værktøj vi bruger. Se hvordan man kan skære gevind i aluminium og vær
en del af et ”maleri”.

D

Karrosseritekniker

Prøv kræfter med fremtidens opretningsteknik af parkeringsbuler med
induktionsvarme. Ved hjælp af en såkaldt hotbox kan du på avanceret
vis prøve at rette mindre buler uden bilen efterfølgende skal males. DMdeltagerne skal løse samme opgave, så hvem er bedst – dig eller dem?

D

Klejnsmed

1. Pres et lille stålemne til eksempelvis en lysestage. 2. Dyst i en kahoot
konkurrence og vind en lille præmie.

D

Fag

Aktivitet

Hal

Teknisk isolatør

Her kan du prøve at binde an med at isolere ventilationskanaler. Du kan
også arbejde med indkapslinger i tyndplade og væv.

K

Tjener

Prøv at folde en serviet. Der udleveres en vejledning og gæsterne kan
se en model udstillet. Kan du folde servietten får du en lille præmie
(chokoladebar). Smag en flot alkoholfri, farverig drink, der bliver mixet på
standen.

F

Tækkemand

Hos tækkemanden får du lov til at prøve at tække et tag. Du kan også
prøve at sy tagrørene på med en tækkenål.

K

Tømrer

Her kan du prøve at skære træ til en tagkonstruktion. Måske vil du også
skulle samle emnerne for at se om de passer sammen.

K

Urmager

Skyd til måls mod et hockeymål, hvor du skyder med et avanceret ur i
stedet for en puck. Rammer du billedet af puck'en i målet, deltager du i
konkurrencen om et ur. Vi udlodder et ur om dagen.

D

VVS-energispecialist

Her kan du virtuelt samle en vandinstallation.

J1

Demonstrationsfag
Ud over prøv, mærk og føl standene vil der være aktiviteter på flere af
demonstrationsstandene. Her er nogle eksempler.
Fag

Aktivitet

Beklædningshåndværker

Upcycling Workshop. På standen kan du lave din egen tøjkollektion
af genbrugstøj. Desuden har du mulighed for at sy en lille taske ud af
brugt bannermateriale.

D

Landmand

Spil dig igennem landbruget og oplev alle de fremtidsmuligheder en
Green Career giver dig!

L

Skorstensfejer

Bliv fotograferet i fuld skorstensfejeruniform. På skorstensfejernes
stand bliver du skorstensfejer for en dag - helt uden at blive beskidt.
Smil til kameraet, når du iklæder dig den traditionsrige uniform og
kravler til tops på byens tage.

J1

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

Hal

Fag

Aktivitet

Hal

Kok

Molekylær gastronomi. Udstilling af eksotiske frugter. Mango, appelsiner,
meloner, figenkaktus og rambutan. Her kan du lave caviartkugler og
bruge en ”sutteflaske”, hvor der kan dryppes små caviartkugler i et
calsinbad. Væsken laves på persille og mangosmag.

F

Konditor

Udstilling af forskellige sukkerskulpturer, kager, chokolader, mv. Prøv
at sprøjtedekorere en muffin/medajle med varm chokolade i klassisk
mønster (modeller vises frem, og gæsten nyder den gode smag bagefter).

F

Kosmetiker

Kom og få en let håndmassage af vores elever og lad dem give neglene
en fin lak og polering. Herudover vil der være en konkurrence på standen
med fine præmier.

L

Maskinsnedker

Lav dit eget træprodukt - bil, båd, lampe, nøglering eller smykke.

J2

Mediegrafiker

Her kan du øve dig på computeren med små kreative opgaver. Du kan
farvelægge et rumskib eller få vist et middel til den perfekte hud.

L

Murer

Her kan du prøve at håndtere mursten og benytte murske til at påføre
mørtel. Den mur, du hjælper med at mure, bliver forhåbentlig meget høj
og meget lige.

K

Møbelsnedker

Lav dit eget træprodukt - bil, båd, lampe, nøglering eller smykke.

J2

Møbelpolstrer

Hos møbelpolstrerne vil du have mulighed for at prøve kræfter med 4
forskellige aktiviteter 1. Elefantnøglering: Her kan du lave en personlig
elefant af læder eller filt. 2. Uglenøglering: Her kan du designe din egen
personlige ugle af læder eller filt. 3. Snøring af sæde: Se og prøv, hvordan
man snører et sæde traditionelt. 4. Fremstilling af autostol: Hvordan
fremstiller og reparerer møbelpolstrerne en autostol?

J2

Personvognsmekaniker

1. Vi anbringer forskellige reservedele fra uddannelsen i lukkede kasser,
som du så skal føle og gætte dig frem til hvad er. Vi sætter en tablet på
højkant og trækker lod blandt de, der gætter rigtigt. 2. Få ledninger ført
fra kontakter til lygter hurtigst muligt. Vi finder en vinder dagligt.

D

Receptionist

Alle gæsterne fra en konference har lige checket ud og efterladt
nøglerne i et stort rod. Hvor hurtigt kan du sætte nøglerne på plads på
værelsesoversigten (hurtigste tid vinder en chokoladebar).

F

Smørrebrød og catering

Har du lavet carviart hos kokkene, kan du tage din kugle med til
smørrebrød og cateringstanden og anrette dem på et stykke knækbrød,
få udskåret en skive røget laks og garnér med lidt pyntegrønt. Herefter
kan du spise den lille godbid.

F

Social- og
sundhedsassistent

Velfærd og teknologi: Her kan du opleve virtuelle briller, spiserobotter
og GPS-teknologi. Pleje og simulation: Her sættes der fokus på typiske
opgaver i den grundlæggende sygepleje og publikum får mulighed for
selv at anvende forskellige hjælpemidler. Sundhed og krop: Her sættes
der fokus på anatomi og kroppens funktion og du får bl.a. mulighed for at
afprøve en biatri-dragt, funktionsnedsættelsesdragt, mærke på organer,
injicere medicin samt se et sæt lunger/rygerlunger, der kan illustrere
effekten af rygning m.v.

L

Tagdækker

Her kan du prøve at brænde tagpap på med en gasbrænder. Det kan
være lidt svært og er næsten ikke farligt.

K

