
Metal på FGU Korsør
Oplæg v. FGU Festivalen d. 21/4 2022



Dagens program

• Lidt om os og vores værksted

• Hvordan arbejder vi…
• Hvad laver vi på værkstedet: Produktioner og opgaver

• Tilrettelæggelse og struktur på dagen

• Systemer ift. opgaver og ordrer

• Hvad lærer eleverne: Kompetencetavlen

• Lærlinge på værkstedet

• Tid til spørgsmål…



Lidt om os og vores værksted

Generelt om værkstedet

• Værkstedslærere: Jesper og René

• Metal på FGU Korsør
• ‘klassisk’ metalværksted

• Fornuftig og opdateret maskinpark

• Omsætning i 2021: ca. 300.000 kr. / ca. 90.000 kr. i 
overskud

• Pt. 5 FGU-elever og 4 lærlinge (typisk 12-13 i alt)

• Video fra værkstedet: https://youtu.be/lAt41lqErZY

Organisering: Elevernes skema

• 8-15 mandag-onsdag
• 8-14 torsdag
• 8-12 fredag

• Dansk og matematik: Eleverne har 
almenundervisning i varierende timetal, 
gennemsnitligt ca. 1½-2 timer/uge i hvert fag

https://youtu.be/lAt41lqErZY


Hvordan arbejder vi…

Hvad laver vi på værkstedet: Produktioner og opgaver

• Mange forskellige typer af produktioner på 
værkstedet, herunder 
• mindre opgaver (fx skilte) 

• borde- bænkesæt 

• Store opgaver som fx orangeri

• … og meget mere

• Mange faste kunder
• Korsør Boligselskab

• Slagelse kommune

• Lokal glarmester

• Private kunder

• … m.fl.



Hvordan arbejder vi…

Systemer ift. opgaver og ordrer

• Opgavetavlen

• Ordresedler
• Vigtigt ift. administration

• Vigtigt pædagogisk redskab



Hvordan arbejder vi…

Tilrettelæggelse og struktur på dagen:

• Morgenmøde

• Generel snak

• Arbejdsfordeling

• God stemning på værkstedet!



Hvordan arbejder vi…

Hvad lærer eleverne: Kompetencetavlen

• Vi bruger kompetencetavle

• Overblik over, hvad eleverne lærer

• Konkret for lærer og elev

• Et godt samtaleredskab med eleven

• Dokumenterer læring og progression

• Er også knyttet op på FGU-planer 
(vores elevregistreringssystem)



Lærlinge på værkstedet

• Vi har pt. 4 lærlinge (FGU-baseret 
erhvervsuddannelse)

• Uddannelse: Kleinsmed

• Stor erfaring med lærlinge – godt 
samarbejde med erhvervsskolen

• Hvad betyder det at have lærlinge
• Udfordringer

• Gevinster – også på den lange bane



Tak for jeres tid og opmærksomhed -

Tid til spørgsmål…


