
Snedker i verdensklasse

Uddannelse i dedikation, lækkert håndværk og hygge!





Rollemodeller før 2014?

Vågn op din 
gamle tosse.
Du har sovet 
hele dagen

Hvem er tosset, 
jeg har da 
undgået 

eleverne i dag!



Elever i FLOW!     Zen Målet

Underviser i flow



Regionalmesterskabet 13 var vendepunktet

• Trænermulighed.

•Bonden fra Testrup!



11 timers opgaver til DM 2014

•Pokkers svære opgaver!

• Jeg troede jeg var super dygtig!

• Erfarende som nye kolleger rygcrawlede væk.



DM - Ålborg 2014
Sne, metoder, værktøj – 2. plads og medaljer



Efter DM Ålborg 2014

•Hjem med begejstring og en kæmpe oplevelse rigere!

• Et lærerteam skulle vækkes og se de samme mål.

• Elever skulle motiveres.

•Vi ville være rollemodeller.



Fra amatør til 

professionel håndværker.

Et uddannelses center begyndte at udvikle sig!



Forsøgte med et skolemesterskab



Film med Cille



Film med Cille



Tiden for kurser i hele landet

• Feed Up - Feedback - Feedforward

•Åbenbaring for os med Feed kurserne!

• Svært at Feede mod mål. (ingen mål)

• Forventningerne var ikke afstemt. (snedker og kvalitet)! 

• Eleverne havde fokus på produktion og godt nok kultur.

• Sætter ikke krav til sig selv.



Undervisning i
Drømme og tydelige mål?

Peters drøm



Hvad skal der til?     Altså for at nå målet?

1. Når man virkelig vil opnå en drøm, hvad har man så? 
Viljen

2. Hvis der skal ske noget / action, hvad er det?
Handling

3. Hvis man skal have resultater, hvad skal man have?
Vedvarenhed

4. Hvis man også skal have sit sind med?
Tro



Viser brugen af de 4 statements!

•Hvis man vil fange en kæmpe gedde i et krystalklart kongevand. 

Vilje

Handling

Vedvarenhed

Tro



Hovedmål:

Fuldføre GF

Delmål:

Skærer lige

Mål centrum 



”Vægmodellen”



Hvad havde vi opnået indtil nu? 

• Professionelt værktøj

• Nye fremstillings metoder

• Ændrede af opgaver

• Sjove konkurrencer

• Tydelige mål 

• Flere motiverede elever

• Lærere der måtte oppe sig! 



Hvad manglede vi at opnå! Nye mål!

•Mangler at motiver alle elever.

•Dyrke det at være rollemodel 

• Indrette lokaler der inspirer.



Dannelse – identitet!

• Talentelever udviklede identitet – de blev rollemodeller

•Vores ”almindelige” elever tog ikke samme identitet





Arbejde med fordomme!    Gør noget de ikke plejer!
At være forudindtaget



Studieprojekt dannelse og faglig stolthed

2 dags projekt.

Plakat hvor eleverne forholder sig til:

• Hvad er en snedker?

• Hvad er kvalitet og præcision?

• Hvad er faglig stolthed?













Eleverne var blevet 
afklaret!



Her udføres snedker-arbejde i verdensklasse!



Vi byggede træningsbure!



Snedker og  BMT  T-shirt



Vores Facebook side – for alle eleverne



Læreren som rollemodel



Eleven som rollemodel



Hvad var det der skete på Roskilde Tekniske Skole

Vi følte os nu som rollemodeller



Vi skal inspirer eleverne til at ville mere!

•Du ser det du ser efter!

•Du hører det du hører efter!

•Åbne deres øjne for mål!

•Vær stolte af  sig selv og sit fag.

• Lær dem at løfte hovedet og deres blik vil følge med!



Hvad har de sidste års udvikling betydet for Byg - Roskilde Tekniske Skole?

• Motiverede elever, der har lyst til at lære mere.

• Undervisere der nu er rollemodeller! 

• Mester og svende der kan se og opleve en forskel, fra før og til nu.

• Konstant, en stører elevtilgang.

• Masser af nytænkte projekter!

• Over 200 avis og ugeblade artikler

• En snedker identitet hos vores elever

• Et fantastisk lærer team!

Netværk og fastholdelse



Hvad har vi oplevet hos eleverne? 

•Oplever os som rollemodeller.

• Forstår gevinsten af at de selv er rollemodeller

• Fra starten straks føler sig velkomne i et fællesskab.

•Meget hurtigt får skabt lysten til at lærer.

•Motiveres til at blive ved at udvikle sig

•Oplever og kan forstå Feed ord og mål (centrum)



National følelse



Dagens sidste. 

• Sætter du dig mål, så har du muligheden for at nå dem!

• Test

Tak for at i ville lytte til mig 

&                                                                                                         
hav et fortsat forrygende dag.


