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I forsøget på at få "elevernes appetit skærpet", ansøgte vi om midler til fremstilling af en
"Flisgranulator". Tanken er at eleverne skal forstå sammenhængen fra produktion til salg
af det endelige produkt og yderligere med det vedhæng, at sælge sig selv som elever til
virksomhederne. Vi er p.t. i fuld gang med projektet.
Det er ikke Flisgranulatoren der er det væsentligste, men mere processen og kan snildt
tænkes ind i andre brancher.

Flisgranulator
Den konstaterede manglende interesse fra de unge og ligeledes nedgangen i antallet af
indgåede uddannelsesaftaler indenfor metalområdet, fordrer at der iværksættes aktiviteter,
der fremmer disse elementer.
Eleverne på grundforløbet i Produktion og Udvikling, skal motiveres og inspireres til fortsat at
udvikle deres interesse for uddannelsesmulighederne indenfor faget, for således at sikre en
tilgang til hovedforløbene.
Gennem projekt "Flisgranulator" skal eleverne anskueliggøres den spændende proces det er,
at skabe noget af et råmateriale, de arbejder med i undervisningen, til et færdigt produkt der
direkte kan anvendes til et formål.
Kompleksiteten i projektet, med mange elementer af dele og processer der indgår i en
hverdag med metal, sikrer forståelsen og brugbarheden efterfølgende. Herved bliver
elevernes interesse for faget skærpet, så de kan se hvad man også kan bruge uddannelsen til,
hvor det i høj grad er nødvendigt selv, at byde ind med aktiv deltagelse for det endelige
resultat.
Yderligere skal eleverne være med i såvel, udvælgelse og indkøb af materialer, ligesom de skal
være med i den endelige præsentation overfor offentligheden og virksomhederne samt
presse, ved projektets afslutning.
Det færdige produkts anvendelighed og helheden i forløbet, hvor eleverne er med i hele
processen, er blandt andet, årsag til dette projekts succes.
Faglæreren er tilknyttet som ansvarlig for projektets gennemførelse.
Ved afslutning af projektet skal produktet præsenteres for virksomheder, offentlighed og
presse, via en fremvisning på Bornholms Erhvervsskole. Eleverne skal involveres og aktiveres
til at foretage de nødvendige foranstaltninger i forbindelse med invitation og markedsføring.
Formålet er at der bliver skabt en dialog mellem elever og branche på en anderledes måde,
hvor indgåelse af uddannelsesaftaler er en naturlig forlængelse.
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