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Bæredygtig viden  
til fremtidens håndværker
Tre erhvervsskoler er gået sammen om at lave et videncenter  
om bæredygtighed og klimarenovering

Roskilde Tekniske Skole har 
sammen med Learnmark 
Horsens og Den Jydske 
Haandværkerskole i Hadsten 
etableret et mobilt viden-
center for håndværk, bære-
dygtighed, klimarenovering 
og byggeri.

”De lærlinge, vi uddanner 
nu, bliver den næste gene-
ration af mestre, og de skal 
have lært bæredygtighed 
og at sortere, genanvende 
og producere i en cirkulær 
økonomi”, siger videncen-
terchef Iver Gaarsted og 
fortæller:

”Vi har to 40 fods contai-
nere, som vi kalder Mobile 
Teknologicentre, MTC. De 
er proppet med udstyr, og 
skoler i hele Danmark kan 
booke os til undervisnings-
brug. Erhvervsskolerne har 
1.prioritet.

Ideen er at give faglærer-
ne et løft. I år vil vi køre 3-4 

faglærerkurser i bæredyg-
tighed.

Dermed kan faglærerne 
give eleverne et løft. 

Målet er at få flere unge 
til at vælge håndværksve-
jen. Så kan de altid studere 
videre og blive fx bygnings-
ingeniør, men det er godt at 
være håndværker først”.

Se hvad der sker  
hvis du laver fejl og ikke 
opdager dem
”Vi har en fælles platform 
med Virtual Reality, VR. Via 
den platform kan man med 
en VR brille downloade 
fx en bygning, som man 
kan gå rundt i og finde de 
7-8-10 fejl, vi har lagt ind 
i bygningen, fx utætheder 
ved vinduer, tag, manglende 
isolering i muren mv.

Finder eleverne ikke fej-
len, kan de skrue tiden frem 
og se, hvad der sker, hvis de 

ikke opdager fejlene på den 
bygning, de fejlfinder på. 
Der kan komme skimmel-
svamp og råd i bygningen”, 
oplyser videncenterchefen 
og siger:

”Vi har tre firmaer til at 
hjælpe os med denne digita-
le udvikling af VR-produkter 

og en fælles platform, hvor 
digitale/VR projekter kan til-
gås af alle erhvervsskoler til 
gavn for alle. Det vil være en 
uhensigtsmæssig måde at 
bruge skatteydernes penge 
på, hvis hver skole udvikler 
deres egne VR projekter 
med de samme emner. 
Vi skal dele. Derfor har vi 
udviklet vor VR-platform, og 
vi har indkøbt 16 VR-briller, 
som skolerne kan låne”.

De Mobile Teknologi-
centre kører ud fra Learn-
mark Horsens, hvor også vi-
dencenterchef Iver Gaarsted 
har kontor. Videncentret har 
en styregruppe, bestående 
af direktør Jesper Østrup og 
vicedirektør Connie Uhrup 
Krukow, Roskilde Tekniske 
Skole, direktør Niels Yde og 
afdelingschef Kim Clausen, 
Learnmark samt direktør 
Henrik Øelund, Den Jydske 
Haandværkerskole.

Videncenterchef Iver Gaar-
sted: ”Nutidens lærlinge er 
fremtidens mestre”.

Her rykker det Mobile 
Teknologicenter ud for at 
give faglærerne og derpå 

eleverne et løft.


