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Innovation, Automation og Skills

Workshops, konkurrencer og talks med fokus på automations- og robotteknologi.
Tag del i vores fascination og passion, når vi i uge 33 sætter fokus på innovation,
automation og skills.

Eventet foregår på TEC på Frederiksberg, hvor man i løbet af ugen fx kan
opleve:

Paneldebat om industri 4.0 og perspektiverne ift. uddannelse og
arbejdsmarked
I panelet er Henrik Ruff, Digital Enterprise Manager Siemens, Christina Bernt
Henriksen, chefkonsulent DI, Robert Sig, Training and Consulting FESTO DK,
samt Kristian Stagis, udviklingsdirektør TEC. Moderator: Per Påskesen, tidl.



bestyrelsesformand på TEC.

Innovation Camp
Elever fra EUC Syd, TECHCOLLEGE, Mercantec, SIMAC og TEC samarbejder på
tværs af fag i konkurrencen om at udvikle de mest innovative løsninger inden
for det maritime område. På finaledagen kåres vindergruppen af en jury med
repræsentanter fra Maritime Development Centre, Reflow, Fyns Maritime
Klynge, Dansk El-forbund, Plastindustrien og Terme. Konferencier: Nikolaj
Sonne, journalist og førende it-ekspert (tidl. So Ein Ding).

Skolemesterskaberne for elektrikere og automatikteknikere
TECs dygtigste lærlinge dyster mod hinanden og viser det bedste, de har lært
i deres virksomhed og på skolen. Skolemesterskaberne er første skridt på vej
mod DM i Skills 2020 i København.

Program for ugen
I løbet af ugen bliver der både afholdt Innovation Camp, skolemesterskab og
Videncenterdag. Emnerne spænder bredt fra klima og bæredygtighed på det
maritime område til robotteknologi, droner og virtual og augmented reality.

Innovation Camp 
Tirsdag d. 13. august – fredag d. 16. august

Innovation Camp er for dygtige og engagerede elever. 40 kommende
automatikteknikere, maskinmestre, elektrikere, smede og datateknikere
samarbejder i løbet af ugen om at udvikle innovative og automatiserede
løsninger på et aktuelt samfundsproblem med et maritimt fokus. Eleverne
kommer fra EUC Syd, TECHCOLLEGE, Mercantec, SIMAC og TEC.

Fredag kåres årets vindergruppe af en jury bestående af: Mikkel Hansen,
direktør Maritime Development Centre, Rasmus Elsborg, CEO ReFlow, Majbrit
Hoppe, forretningsudvikler Fyns Maritime Klynge, Jørgen Juul Rasmussen,
forbundsformand Dansk El-forbund, Rasmus Grusgård, innovationskonsulent
Plastindustrien og Brian Søndergård Hansen, Senior Design Engineer Terma.
Konferencier: Nikolaj Sonne, journalist og én af Danmarks førende IT-
eksperter (tidl. So Ein Ding).

Tirsdag d. 13. august kl. 13.45: Præsentation af den brændende platform

Onsdag d. 14. august kl. 14 - 17: Campdeltagerne arbejder i tværfaglige



grupper

Fredag d. 16. august kl. 10 - 13.15: Finaledag v/konferencier Nikolaj Sonne.
Pitch for juryen og kåring af den bedste løsning

Se video med Mads, der deltager i Innovation Camp for anden gang

Skolemesterskab for elektrikere og automatikteknikere 
Tirsdag d. 13. august kl. 8.30 - 14.30

TEC afholder hvert år skolemesterskaber, hvor de dygtigste lærlinge dyster
mod hinanden og viser det bedste, de har lært i virksomheden og på skolen.
Skolemesterskaberne er første skridt på vej mod DM i Skills 2020 i
København.

Kl. 8.30 – 12: Skolens dygtigste lærlinge inden for el og automatik dyster

Kl. 14.00: Kåring af TECs skolemestre 2019

Se interview med virksomheden SIF Gruppen, som har en elektrikerlærling
med i skolemesterskabet

Videncenterdag 
Torsdag d. 15. august, kl. 12 - 15.30

Som partner i Videncenter for Automation og Robotteknologi indtager TEC en
styrket position inden for automation i erhvervsuddannelser. Vi inviterer
vores nærmeste interessenter til Videncenterdag for at vise, hvordan vi
arbejder for at løfte vores elevers og faglæreres kompetencer og for at styrke
samarbejdet med virksomheder, institutioner og andre aktører.

Kl. 12.00: Velkomst med let anretning

Kl. 12.25:Paneldebat om industri 4.0 og perspektiverne for uddannelse og
arbejdsmarked
I panelet er Henrik Ruff, Digital Enterprise Manager Siemens, Christine Bernt
Henriksen, chefkonsulent DI, Robert Sig, Training and Consulting FESTO DK,
samt Kristian Stagis, udviklingsdirektør TEC. 
Moderator: Per Påskesen tidl. bestyrelsesformand på TEC.
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Kl. 14.00: Besøg Videncentret og snak med elever, faglærere og udvalgte
leverandører fx om:

• Industri 4.0 på TEC med bl.a. kunstig intelligens og BIG data
• Droner i undervisningen og mulighed for selv at prøve en drone
• Udstyr i Videncentret, herunder KUKA og ABB robot og stort

Festo-anlæg
• Virtual reality/augmented reality i undervisningen og hvordan

det kan skabe læring og effektivitet
• Smedene giver perspektiver på, hvordan elever arbejder med

optimering af automatiseret svejsning

Se indlejret materiale her

//tv.tec.dk/v.ihtml/player.html?token=10fa9047e33702ed606b1c8083189b6e&source=embed&photo%5fid=53522114


TEC er en erhvervsskole fordelt på syv adresser i Region Hovedstaden. Vi har
mere end 30 erhvervsuddannelser, teknisk gymnasium, EUX, 10. klasse og
efteruddannelse til faglærte og ufaglærte. Hvert år sikrer vi, at 20.000
mennesker får en uddannelse af høj kvalitet og fokus på erhvervsrettet
dannelse og innovation. Vi har en holdning til uddannelse og blander os i
samfundsdebatten.
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