
 
Konceptbeskrivelse – ”Gode muligheder i metalbranchen” 
 
Metalbranchen har gang i hjulene, og der er derfor brug for kvalificerede medarbejdere, som kan understøtte deres 

vækst. Der ses blandt andet en stor efterspørgsel på medarbejdere, der har kompetencer inden for pladebearbejdning 

med hjælp fra automatiserede maskiner. Efterspørgslen har resulteret i et opkvalificeringssamarbejde mellem Aalborg 

Jobcenter, TECHCOLLEGE og udvalgte nordjyske virksomheder med en vekselvirkning mellem skole og praktik.    

 

Formålet med konceptet:  

Formålet med konceptet er at klæde faglærte og ufaglærte på inden for 

pladebearbejdning, så de med de rette kompetencer kan øge muligheden 

for ordinær beskæftigelse på et digitalt arbejdsmarked samt sikre 

virksomhederne den efterspurgte arbejdskraft, der kan være med til at 

løse deres behov. 

 

Det sker ved at udfordre vores elever inden for metalbranchen – og i erhvervsskolesystemet generelt-, så de bliver så 

dygtige, som de kan, gennem integration af den nyeste teknologi i undervisningen og et højt vidensniveau blandt 

faglærerne. Netop tilstedeværelsen af den nyeste teknologi og tilhørende viden tror vi på, er primær i forhold til at 

kunne håndtere den teknologiske udvikling og matche de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. 

 

Indhold i forløbet ”Gode muligheder i metalbranchen”: 

Kurset består af to moduler på TECHCOLLEGE og 2x2 ugers praktik i én virksomhed. Første modul på TECHCOLLEGE 

strækker sig over tre uger og består af fire forskellige fag: Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk (§17), 

emnetegning i CAD (introduktion), pladebearbejdning trin 1 og CNC termisk skæring. Modulet indeholder således 

både aspekter af automation og robotteknologi. Første modul afsluttes med en speeddating, hvor kursister og 

virksomheder møder hinanden til en kort snak, hvorefter der laves individuelle aftaler om praktik.  

 

I første praktikforløb lærer kursisten virksomheden at kende og bliver klogere på, hvordan virksomheden arbejder 

med pladebearbejdning. Andet modul på TECHCOLLEGE strækker sig også over tre uger. Dette modul er et 

kombinationsmodul, hvor virksomhederne har mulighed for at ønske, hvad modulet skal indeholde. I andet 

praktikforløb arbejder kursisten med konkrete opgaver inden for pladebearbejdning.  

 

Der startede 18 kursister på forløbet i uge 37 2021. 

 

Rekruttering af faglærte/ufaglærte og virksomheder: 

De faglærte og ufaglærte er i dette forløb rekrutteret igennem Jobcenter Aalborg, men opkvalificeringsforløbet kunne 

ligeledes have været udbudt på ordinær vis.  

 

Med det formål at rekruttere relevante virksomheder har en uddannelseskonsulent på TECHCOLLEGE kontaktet 

kendte virksomheder, som har pladebearbejdningsmaskiner, herunder fiberlasere, CNC-styrede kantpressere og 

revolverstandsere. Virksomhederne er blevet inviteret til et dialogmøde, hvor de er blevet præsenteret for projektet, 

AMU-målene, og hvor de ar haft mulighed for at bidrage med ønsker og behov i forhold til opkvalificeringen.   

Modul 1

3 ugers varighed:

1 dag: §17

5 dage: Emnetegning i CAD

5 dage: Pladebearbejdning (trin 
1) 

4 dage: CNC termisk skæring

Praktik

2 ugers varighed

Praktik i en 
virksomhed efter 
match ved speeddate

Modul 2

3 ugers varighed 

Forslag til indhold: 

5 dage: Robotbetjening for 
operatører

5 dage: Operatør ved CNC-styret 
revolverstandser

5 dage: Operatør ved CNC-styret 
kantpresser

10 dage: Pladebearbejdning (trin 2) 

Praktik

2 ugers varighed

Praktik i en 
virksomhed

Oprindeligt skulle konceptet have været to 

undervisningsforløb, men grundet en 

virksomhedsefterspørgsel på kompetencer 

inden for CNC, pladebearbejdning og 

robotbetjening, er der udviklet og afviklet et 

koncept i samarbejde med eksterne aktører. 


