
Motor og mekanik på FGU Vordingborg
Oplæg v. FGU Festivalen d. 21/4 2022



Dagens program

• Lidt om os og vores værksted

• Vi ser film☺
• Video om relationskompetence på Motor og mekanik, FGU Vordingborg

• 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

• Værkstedsledere: Ahmad og Kim

• Motor og mekanik på FGU Vordingborg
• Servicerer FGU SV’s bilpark kunder udefra  

• 3 lifte 

• (andre maskiner / udstyr, der skal nævnes?)

• Pt. 10 FGU-elever og 2 lærlinge

Organisering: Elevernes skema

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

• Dansk og matematik 2 timer man + tor og 
mulighed for ekstra prøvehold

• Motion hver tirsdag



Vi ser film☺

Skoleforsker og ekspert i relationskompetence 
Louise Klinge har optaget en video hos os. 
Fordi hun gerne vil vise noget om relations-
kompetence på FGU.

Det er vi superstolte af!

Filmen viser noget om vores værksted, vores 
unge, vores tilgang og vores dagligdag…

Link til video: https://youtu.be/bVJxrTI6j0I

(Varighed ca. 12 min.)

https://youtu.be/bVJxrTI6j0I


Hvordan arbejder vi…

Hvad laver vi på værkstedet: Produktioner og opgaver

• Biler – fx service, klar til syn mm.

• Trailere, scootere, cykler mm.

• Andre mindre maskiner



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 (arbejder parvis)

• Nogle gange TV (fx små film m. teori)



Hvordan arbejder vi…

Hvad lærer eleverne: Kompetencetavlen

• Vi bruger kompetencetavle

• Overblik over, hvad eleverne lærer

• Et godt samtaleredskab med eleven

• Dokumenterer læring og progression

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



Lærlinge på værkstedet

• Vi har pt. 2 lærlinge (FGU-baseret 
erhvervsuddannelse)

• Uddannelse: Personvognsmontør

• Nyt for os

• Hvad betyder det at have lærlinge
• Udfordringer

• Gevinster – også på den lange bane



Tak for jeres tid og opmærksomhed -

Tid til spørgsmål…


