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Agenda

Præsentation af Videnscenter for Håndværk & Bæredygtighed (Agner)

o Hvad er Videnscentret?

o Hvad kan DU bruge Videnscentret til?

o Hvad kan Videnscentret bruge DIG til? 

Brug af droner i praksis (Lars, Jesper, Palle)

o Webbaseret platform

o Fremdriftsmåling

o Dokumentation

o Anvendelse i praksis

EXO-skeletter (Bjørk, Arne)



Videnscentret er et samarbejde mellem

• Learnmark Horsens
• Roskilde Tekniske Skole 
• Den jydske Haandværkerskole

Arbejder og udvikler for alle landets 
erhvervsskoler

HISTORIEN & 
ORGANISATIONEN

2017

2024



ERHVERVSUDDANNELSER

ELEKTRIKER

KØLETEKNIKER

VVS-ENERGI

SMED

SKORSTENSFEJER

EJENDOMSSERVICETEKNIKER

ANLÆGSGARTNER

ANLÆGSSTRUKTØR, 
BYGNINGSSTRUKTØR 
OG BROLÆGGER

TØMRER OG BYGNINGSSNEDKER

GLARMESTER

MURER

TAGDÆKKER

TÆKKEMAND



Hvad kan DU bruge Videnscentret til?



Udviklingsprojekter 
sammen med skolerne

Undervisningsforløb/ -
materialer

Digitalisering
f.eks. VR, AR,

360°-videp

Seminarer/ 
faglærerkurser 

Udlån af udstyr / MTC

Nyhedsbreve & 
artikler

Videnscentret laver:
Udviklingsopgaver/projekter
Digitalisering i uddannelserne
Bæredygtighed
Udlån af udstyr
Vejledning og support



Hvad kan Videnscentret bruge DIG til? 

Hvordan kan vi samarbejde og få gavn af hinanden?



Lars Jensen

Projektudvikler - Byggeri



Brug dit videnscenter!
Ved du hvad videnscentret tilbyder?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg os på SoMe



Fyraftensmøder og Roadshow
• Minuba – Fra analog firma til digital virksomhed

• iKontrol – Digital kvalitetssikring i byggebranchen

• Odico – Roadshow med Cut’n Move (evt. med Exo-wear) 

• Dronekurser til faglærere 



Vejledning og support til 
undervisningsmaterialer
• 360° Nivellering og afsætning (august 2021)

• Videoproduktioner til undervisning

• 360° tour til matematik på byggepladsen



Brug dit videnscenter

Videnscentret for Håndværk og Bæredygtighed laver netværk og 
samarbejde mellem erhvervsskolerne, erhvervslivet og relevante 
leverandører.

• Ønsker du digitalisering og revidering af undervisningsmaterialer?
• Har du brug for hjælp/support til produktionen af videoer eller 

undervisningsmaterialer?

Vi kommer gerne til kaffemøde og brainstormer jeres ideer og ønsker 
for at skabe mere digitalt indhold til jeres uddannelser. 



Droner i praksis
Billedgeometri med Trimble Stratus

En fremtid med udfordringer og muligheder

Anvendelse af droner hos 



Trimble Stratus

En webbaseret platform
Entreprenøren nemt og uden brug af en supercomputer kortlægge, måle 
og dele præcise oplysninger om alt, hvad der har med infrastruktur og 
flademål at gøre.



Trimble Stratus

Fremdriftsmåling
Entreprenøren kan nøjagtigt se, hvor langt man er kommet med 
anlægsprojektet eller på byggepladsen ud fra det færdige 3D-design, 
som nemt oploades i portalen og lægges ind over opmålingen. 



Trimble Stratus

Dokumentation
Entreprenøren har styr på dokumentation, da han ganske enkelt kan se, 
hvor mange kubikmeter jord der er flyttet fra området.



Trimble Stratus



SPØRGSMÅL
Har du spørgsmål? 
– eller forslag til aktiviteter!



KONTAKT TIL VIDENSCENTRET

Vejlevej 150
DK-8700 Horsens

Web:
www.videnscenterhåndværk.dk
(her kan du også, fra i morgen, finde dagens  præsentation)

De mobile teknologicentre og udstyr kan bookes online på:
www.bookmtc.dk

Kontakt en medarbejder her

http://www.videnscenterh%C3%A5ndv%C3%A6rk.dk/
http://www.bookmtc.dk/
https://videnscenterportalen.dk/hbkb/om-os-2/medarbejdere/
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