
På to dage lærer du at bruge UR-robotter i din undervisning - du starter med basisprogrammering 
og slutter med at lære at prgrammere UR-robotterne på ekspertniveau. Kurset i UR-robotter tager 
udgangspunkt i videnscentrets undervisningsforløb, som findes på Praxis Online. Efter kurset har du fået 
den nødvendige viden og didaktiske tips og tricks til at afvikle undervisningsforløbene.

Du behøver ikke at have tekniske kundskaber i forbindelse med robotter for at kunne deltage i kurset. 

GRATIS KURSUS 

LÆR AT BRUGE UR-ROBOTTER
I DIN UNDERVISNING

KURSUSINDHOLD
Kurset består af 4 dele, hvor du arbejder med opgaver, 
så du i praksis afprøver din nye viden og dine nye 
færdigheder.

INDLEDNING TIL ROBOTTER
Her får du kendskab til, hvad en robot er, og hvordan 
den fungerer. Desuden bliver du bekendt med 
arbejdsområder og bæreevne for UR-robotter.  

BASISPROGRAMMERING TIL UR-ROBOTTER
Du får kendskab til basiskommandoer og opbygning af 
programmer. Derudover får du kendskab til software i 
UR-robotter. Det vil sige, at du efter kurset kan navigere 
mellem de forskellige skærmbilleder, og at du bliver 
bekendt med teach-funktionen. 

SIKKERHED I FORBINDELSE MED ROBOTTER
Her bliver du indført i sikkerheden omkring de 
forskellige typer robotter. Du får viden om lovgivningen 
i forbindelse med direktiver fra EU og kort information 
om Arbejdstilsynets tilgang og forskrifter omkring 
forskellige typer robotter. Endelig får du kendskab til en 
generel risikovurdering omkring anvendelse af robotter. 

EKSPERTPROGRAMMERING AF UR-ROBOTTER
Her udvider vi programmeringen til robotterne, og du 
lærer at anvende udvalgte specialfunktioner som fx 
gentag - variabel og guider til palletering og værktøjer. 

MÅLGRUPPE: Faglærere

VARIGHED: 2 dage

PRIS: Gratis

DATO: 
Kursus 1:  18. - 19. februar 2020
Kursus 2:  22. - 23. april 2020
Kursus 3:  1. - 2. september 2020
Kursus 4:  18. - 19. november 2020

KLOKKEN: 8.00 – 15.30 inkl. tre pauser

ADRESSE:  
Learnmark Horsens, Vejlevej 150, 8700 Horsens

ANTAL DELTAGERE:
Min. 4 / max. 12

Tilmelding til Selma Avdic E: seav@learnmark.dk

TILMELDINGSFRIST:
Kursus 1:  4. februar 2020
Kursus 2:  3. april 2020
Kursus 3:  18. august 2020
Kursus 4:  4. november 2020

PRAKTISK

TILMELDNING


