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VIDENSCENTER UISER UEJEN MO
DIGITATISERING I ANNO 2O2T
EU€ lillebæh, som ligger midr
i gornisonsbyen Fredericio,
blev i 2Ol7 rildelr stqtus
som et of ni videnscentre
i Donmqrk "VidensGenter
for PROCESTEKNOIOGI".
De er dermed kommet
på finonsloven under
oftolekredsen, der står bog
erhvervsuddonnelsesref ormen
lra 2015, og som er videreført
med fsse 2lr2O2l-24.

Af Solgschef Torben Henriksen,
Kemppi Donmqrk

De ni videnscentre i Donmork skol

opsomle, udvikle og distribuere
viden inden for syv teknologiske- og
håndværksfoglige områder. Tilsommen

skol de udvolgie centre løbende tilføre
erhvervsskolerne i hele Donmork el
udstyrs- og kompetenceløft i fremtidens

undervisning. De indhøstede fremskridt

skol sikre endnu bedre uddonnelser for
fremtidens unge i brugen o{ ny teknolo-
gi, og deles på en fælles videnscenter-
porto I www.videnscenterportolen.dk.
Alt sommen understøtter det regerin-
gens målsætning om, ot elever skql

blive så dygtige, som de kon, bl.o. ved
ot udorbeide, onvende og ofprøve nye
undervisningsforløb.

Som en of hiørnestenene for vi-
denscentrene er digitolisering en
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Digitolisering var omdreiningspunktet, da interessenter fra lnduslriens Uddonnelser, fronlløbere fra ilere skoler, og industrifolk sotle
hinonden slævne på VidenCenter EUC Lillebælt.
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centrol del, hvilket fint går hånd i

hånd med lndustriens Uddonnelsers

nye strotegi om oi digitolisere udvolgte
leoriområder inden for bl.o. svejse-

området. Det skol udmøntes med co.

30% pr. område over de kommende

år. Fokus er {ro begyndelsen logt på,

ot mon skol digitolisere den del of
undervisningen, der erforingsmæs-

sigi volder de fleste elever de størsie

ud{ordringer. Således posser det godt
ind i helhedsbilledei med, ot elever i

vaerksiederne bliver mere selvhiulpne

og ved egen hiaelp, i reoltid, heli
specifikt kon o{h1ælpe udfordringer,
som de står med her og nu. Specieli
i læringsmilløer hvor monge lærere

udkykker, ot dei foglige niveou og
behovene for, hvod den enkelie elev

behøver, ofte er meget forskellige.
Her vil hurtig odgong til opdoterede
informotioner med grofik, videoer og
kortfottede praecise tekster blive en

kæmpe hiælp. Somtidig bidroger det
lige ind i hiertekulen til dei, virksomhe-

derne reni elevmæssigt eflerspørger i

forhold iil dei digitole orbeidsmorked
- onno 2021+

Blondi videnscenirenes fogområder
med iilhørende portnerskoler, spæn-

der udvolget bredt fro områder, der
udvikler baeredygiighed iil design og
orkitektur vio roboiieknologi og ikke
mindst iil procesteknologi, som EUC

Lillebælt hor i sin poriefølle. EUC Lille-

bælt hor noturligvis fundet vej til DSN

SVEJSNING quo sin mongeårige laest

inden for sveiseområdei, der senest er

blevet tilføri en moderne MIG/MAG
industri-roboicelle, orbito I sveiseudstyr

og WeldEye dotoopsomling - for blol
qt naevne en lille del of dei flerforvede
produktunivers, der kendetegner en

moderne fogskole, og i særdeleshed

ei videnscenier.

Vidensdog med temqef
digitolisering
I {orbindelse med en vidensdog
med temoel digitolisering som EUC

Lillebælt holdt sidst i morts måned,
hvor også del Digitole Sveisepos

blev fremvisi, fik ieg leilighed til ot
spørge ind til hvilke bevæggrunde,
der ligger bog de mossive investerin-

ger i værkstederne. Uddonnelsesche{
Henning Aoberg svorede koniont på
spørgsmålene og undersiregede, "ot
hvis vi skol udvikle fremtidens skoler,

må vi nødvendigvis være med på ud-

styr og sikre os, of vi læner os op od
portnere, der kon tilføre os nye, men

ikke uprøvede teknologier. Således ri.

sikerer vi ikke ot blive forsøgskoniner,
og vi undgår ot spilde både tid og
penge. Resultoiet er, oi vi hurtigere
kommer videre og relotivi hurtigt kon

kombinere os frem til nye og distribu-
erbore resultoter".

Der skol mere digilolisering
in4i fremtidig undervisning
Ser vi isoleret på de seneste investerin-

ger, som en somlet lærergruppe hor

blåstemplet, er målet ot bringe endnu

mere digitolisering ind i fremtidig

undervisning og sikre, ot vi er i iokt

med def virksomhederne kommer til

oi efierspørge fremover. Eksempelvis

u nderstølter sveiseslyri ngssoflwo ren

WeldEye elevernes forståelse for,

hvordon forløbet fro en pWPS vio en

WPQR bliver iil, inden den {ærdige
WPS ligger klor til brug og kon onven-

des. Herunder krovene, som svejserens

kvolifikotioner skol op{ylde for ot kunne

motches med de førnævnie procedurer.

Effekten er tydelig, udtrykker flere of
de ledende foglærere. Bl.o. oplever vi,

ot bogligt mindre stærke elever relotivi

hurtigt ser forbindelsen mellem teori

og onvendelig proksis på en ny og

spændende måde. I forlaengelse of
denne forslåelse kqn systemet sende

elev-opreltede proiekter direkte til

værkstedets monuelle udstyr eller til

robotien, som here{ter kon ud{øre den

tildelie opgove. Efter endt sveisning

kon eleven på sin pc eller toblei se kur-

ver og grofer, der viser, om procedurer

og heol-inpui er overholdt. Progrommet

er helt ideniisk med det, der leveres til

industrien. Så ingen tid er spildt på oi
lære noget, der ikke bliver relevonl for

eleven i tiden e{ter endi skoletid, når

den næste virkelighed rommer.

Henning Aoberg ofrunder og udtryk-

ker, oi EUC Lillebælt føler sig både
privilegeret som udvolgi Videnscenter
og på rette vei iil {ortsoi ot bidroge
med olourført viden og nye indgongs-
vinkler til fremtidens mere digilolise-
rede virkelighed.
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