
VI GIVER DIG  
INSPIRATION OG  
VIDEN TIL DIN  

UNDERVISNING 



ALLE TALER OM GRØN  
OMSTILLING. ROBOTTERNE 
GØR NOGET VED DET.
Robotteknologi og automation er med til at optimere 
vores ressourcer og minimere både energiforbrug, 
forurening og spild i danske og internationale virksom-
heder. Derfor er robotter en meget vigtig del af den 
grønne omstilling.

I Videnscenter for Automation og Robotteknologi løfter 
vi vidensniveauet på landets erhvervsskoler. Målet 
er, at både faglærere og elever bliver inspireret til at 
arbejde med nye teknologier. På den måde kan vi være 
med til at sikre, at arbejdsstyrken får de nødvendige 
kompetencer, der kan understøtte en grøn omstilling. 

Følg os på LinkedIn:
www.linkedin.com/company/robotteknologi



UNDERVISER DU I AUTOMATION  
OG ROBOTTEKNOLOGI?
Så har vi to gode nyheder til dig. Den ene er, at du og 
din undervisning vil få en stor effekt på den grønne om- 
stilling i industrien. Den anden er, at vi gerne hjælpe 
dig til at blive en endnu bedre underviser, helt gratis.

Vi har skabt en platform hvor du kan hente ny viden, 
inspiration og en lang række workshops og projekter, 
udviklet til din undervisning - af andre undervisere
og specialister på vores fem partnerskoler.

UNDERVISNINGSMATERIALE
WEBINARER
FYSISKE KURSER
INSPIRATION
NYHEDSBREVE
FAGLIGT NETVÆRK

Det eneste du skal gøre er, at tilmelde dig på 
www.videnscenterportalen.dk/arn  

TILMELD DIG NU OG  
VÆR MED I ET STÆRKT  
NETVÆRK DER GIVER DIG 
NY VIDEN OG INSPIRATION.



FRA FAGLÆRER TIL FAGLÆRER
Videnscenter for Automation og Robotteknologi  
består af fem partnerskoler:

TECHNICAL EDUCATION COPENHAGEN (TEC)
NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN
EUC NORDVEST
TECHCOLLEGE
MERCANTEC

Faglærere, fagfolk og branchekendte eksperter  
udarbejder de undervisningsforløb, webinarer  
og kurser, der ligger på videnscentrets  
online portal. Her har alle landet erhvervs- 
skoler fri adgang til materialet.



HAR DU GRØN  
TEKNOLOGI  
PÅ HJERNEN?  
DET KAN DU FÅ...
Vi har lavet en platform for alle, der interesserer
sig for robotter og teknologi. 

Når du har registrer dig som bruger, har du  
fri adgang til et stærkt netværk og en  
masse ny viden og inspiration. 

Det eneste du skal gøre er, at tilmelde dig på 
www.videnscenterportalen.dk/arn  


