6 qp

Nr. 9 I 2016

CNC Teknologicenter er nu indviet
Syddansk Erhvervsskole indviede
den 10. juni officielt det højteknologiske teknologicenter til
uddannelse af flere af de industriteknikere, der er så stærkt
efterspurgte i industrien.
Af Michael Peis
peis@teknovation.dk
Vejles borgmester Arne Sigtenbjerggaard klippede den
røde snor til en festlig indvielse af det nye teknologicenter, der fremover skal bruges
til uddannelse og efteruddannelse af industriteknikere.
Centret har kostet otte millioner kroner. Heraf er de
fem millioner kroner investeret i avancerede CNC-maskiner af forskellige fabrikater og med forskellige styringer. Maskinerne er leveret
gennem Mazak Danmark,

Flextek og DMG Mori Denmark. Dermed rammer skolen bredt på behovet for undervisning hos de virksomheder, der sender elever til
skolen.
Direktør for Flextek, Henning Dam, er en del af drivkraften bag det supportteam,
der har været med til at rejse
kapitalen til det nye center.
Supportteamet består i dag
af 22 lokale virksomheder,
og siden har ideen med supportteams bredt sig til andre
erhvervsskoler i landet.
På vegne af supportteamet
erklærede Henning Dam
åbningen af teknologicentret

Et stort fremmøde i festlige rammer kendetegnede indvielsen af Syddansk Erhvervsskoles nye teknologicenter i Vejle, der
skal tiltrække flere til industritekniker-faget.
for en festdag. Men målet er
ikke nået endnu. Der kan
produceres meget mere i
Danmark, hvis der var fle-

re dygtige industriteknikere
understregede han.
”Manglen er en hæmsko
for metalindustrien. Derfor

er håbet, at erhvervsskolen
med det nye center kan lokke
tre gange så mange elever til
Danmarks mest moderne ud-

dannelsessted for industriteknikere,” sagde Henning
Dam.

Landets bedste
industritekniker hyldet
Ved DM i Skills 2016 blev Oliver Stavnsbo kåret
som landets bedste, og han blev behørigt hyldet ved
indvielsen af Syddansk Erhvervsskoles CNC
Teknologicenter.
Af Michael Peis
peis@teknovation.dk
Ved indvielsen den 10. juni
af Syddansk Erhvervsskoles
nye teknologicenter for industriteknikere benyttede erhvervsskolen lejligheden til

hylde en af sine elever, Oliver Stavnsbo, der ved DM i
Skills 2016 i Fredericia blev
kåret som landets bedste i industriteknik.
Oliver Stavnsbo vandt
guldet foran fem konkurrenter, der dystede på et højt ni-

veau og i hård konkurrence.
Blandt tilhørerne i fredags
stod en stolt læremester,
Lars Jørgensen, der er indehaver af LJ Maskinteknik i
Egtved, hvor Oliver Stavnsbo er i lære.

Landets bedste i industritekniker ved DM i Skills 2016 Oliver Stavnsbo har stået i lære hos
indehaver af LJ Industriteknik, Lars Jørgensen.

Knuth-maskiner på plads
I forbindelse med en opgradering ved Holstebro Uddannelsescenter har KJV
A/S netop afsluttet installeringen af seks Knuth-fræsemaskiner, der er leveret efter uddannelsescentrets ønsker.
De hidtidige fræsemaskiner
til primært Holstebros Uddannelsescenters grundforløb og omskolingskurser var
udtjente, og valget faldt på
KJV som leverandør af deres afløsere.
Til opgaven havde forhandleren foreslået seks
Knuth-fræsemaskiner, der
leveres fra værket i Tyskland. Og i dialog med uddannelsescentret fandt man
frem til en række sikkerhedsforanstaltninger, så der

De seks Knuth-fræsemaskiner er nu opstillet på Holstebro
Uddannelsescenter.
ikke opstår problemer, selv
om det er uerfarne, der kommer til maskinerne, oplyser
KJV-salgskonsulent
Jens
Jørgen Lyngklip.
For Knuth har det været
uproblematisk at ombygge

maskinerne, og derved har
leverancen stort set svaret til
leveringstiden for standardmaskiner så skolen kan tage
fræsemaskinerne i brug til
aftalt tid.
jn

