
Ugens program 

Mandag 

 

Første dag på Dansk produktions Univers, Vejlevej 21, 8722 Hedensted 

  Transport til Dansk produktions Univers.  

Kl. 8.50  Dørene åbner 

Kl. 9.00 - 9.15 Velkomst og introduktion til dagen. 

Kl. 9.15 - 12.00 Grupperne økonomi, sprog og kommunikation, arbejde med 

mennesker, miljø og bæredygtighed, markedsføring, 

entreprenør og ”Hands on” undervises af elever fra 

ungdomsuddannelserne, mens lærerne går til kursus. Fælles 

pause 10.30-10.45.  

 Programmerne for ungdomsuddannelsernes undervisning 

lægges på hjemmesiden fredag i uge 43. 

Kl. 12.00 - 12.30 Pause – frokost   

Kl. 12.30 - 12.40  Opgaven offentliggøres  

Kl. 12.40 - 14.20 Arbejde med det kreative rum. Brug materialet fra 

lærerkurset d. 4. september som inspiration. 

Kl. 14.15 - 14.25 Oprydning og afslutning 

Kl. 14.30 Transport. Det er vigtigt at overholde bustiderne! 

 

 

  



Tirsdag 

 

Kl. 8.00 – 15.00 Dagen foregår med udgangspunkt på egen skole og lokal  

  virksomhed.  

 Forberede virksomhedsbesøg (dette kan forberedes/laves allerede i uge 43) 

o Alle skal vide noget om virksomheden. Produkter, størrelse, historie etc. 

Spørg eleverne. Hvad tror I? Undersøg i fællesskab. 

o Alle 7 grupper skal have forberedt spørgsmål til virksomheden. 

o Hvordan passer din gruppes interesseområde til virksomheden I skal 

besøge? Hvad, hvem og hvordan arbejder de?  

o Hvordan er man en god besøgende? 

 

 Virksomhedsbesøg  

o Husk gruppernes spørgsmål til virksomheden.  

 

 Efterbehandling af virksomhedsbesøg med fokus på de 7 grupper. 

o Undervisningen fra mandag formiddag, skal bruges i efterbehandlingen 

af virksomhedsbesøget.  

o Alle grupper skal lave en planche med udbytte af undervisningen 

mandag formiddag + virksomhedsbesøg 

 

 Evt. repetition af KIE-modellen med løsning små opgaver. 

 

 Fortsat arbejde i det kreative rum 

 

 

 

 

  



Onsdag  
 

Transport til Dansk produktions Univers.  

Kl. 8.50  Dørene åbner 

Kl. 9. 00 - 9.10 Velkomst og introduktion til dagens program. 

Kl. 9. 10 - 10.00 Eleverne arbejder videre/afslutter det kreative rum og starter 

op på det innovative rum.  

Kl. 10.00 - 10.15 Pause  

Kl. 10.15 - 12.00 Klassen udvælger den ide, de vil udvikle, og eleverne går ud i 

deres grupper og arbejder i det entreprenante rum. 

Kl. 12.00 - 12.30 Pause 

Kl. 12.30 - 12.45 Fælles opsamling hvor grupperne fortæller, hvad de arbejder 

med 

Kl. 12.30 - 14.20 Arbejde videre i det entreprenante rum 

Kl. 14.15 - 14.25 Oprydning og afslutning 

Kl. 14.30 Transport. Det er vigtigt at overholde bustiderne! 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag 

 



Transport til Dansk produktions Univers.  

Kl. 8.50  Dørene åbner 

Kl. 9. 00 – 9.10 Velkomst og introduktion til dagens program. 

Kl. 9.10 – 11.30 Fortsat arbejde i grupperne. Pause efter behov. Tilsyn 

koordineres skolevist.  

Kl. 11.30 - 11.45 Pause 

Kl. 11.45 – 12.30 Klargøre produkt og oprydning + buskørsel til 

Hedenstedcenteret 

Kl. 12.30 - 13.30 Opstilling af messestand i Dansk produktions Univers /Det 

Østjyske Idrætscenter 

Kl. 13.30 – 14.30 Hver klasse præsenterer stand og produkt (5 minutter) for 

dommerpanel 

Kl. 14.30 Transport. Det er vigtigt at overholde bustiderne! 

Kl. 18.30 - 20.30 Messe i Dansk produktions Univers/Det Østjyske 

Idrætscenter 

 

 

 

 

 

 

 


