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Dette bilag er en del af undervisningsforløbet ”Ståltrappe” til FGU på emu.dk 

Udarbejdet af Smed, Hobro Produktionshøjskole (nu FGU Himmerland: Mariager, 

Rebild, Vesthimmerland kommuner) for Undervisningsministeriet – 2019. 

Dansk i Ståltrappeproduktion 
 

Her finder du eksempler på danskfaglige forløb, der tager afsæt i ståltrappeproduktionen.  

Eksemplerne kan understøtte den unges deltagelse i produktionens delprocesser og udvikle 
almenfaglige kompetencer i danskfaget. 

Du finder to former for danskforløb:  

 Værkstedsforløb, der er en direkte del af værkstedets produktion. 
 Afledte forløb, der tager afsæt i produktionen og peger ind i danskfagligheden. 

 

 

Værkstedsforløb: 

Skriftlig korrespondance med kunde, eksempel 1 

Vi skal skrive en mail til kunden.  

Eleverne lærer, hvordan man skriver en mail til kunden. Der kigges på, hvordan mailen 
opstilles, så den er overskuelig og let læselig for kunden. Hvordan indleder og afslutter man en 
mail til en kunde? Hvad skal kunden vide og have af oplysninger? Hvilket sprog er 
kundevenligt? Stavning og tegnsætning gennemgås ift. opgaven.  

Materialet lægger op til bl.a. at arbejde med: 

Knyttet til produktionen:  

 Svare en kunde på mail. 
 

Knyttet til danskfaget: 

 Retstavning 
 Fremstilling 
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Læsning og forståelse af sikkerhedskort, eksempel 2 

Hvad ved jeg om sikkerhed ved brug af maskinen? 

Sikkerhedskortet for kantpresseren og dagssedler gennemgås (se nedenstående), og 
forståelsesspørgsmål til sikkerhedskortet besvares (se nedenstående). 
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Forståelsesspørgsmål til sikkerhedskortet for kantpresseren: 

- Hvad vurderes inden oplæring? 
- Hvad vurderes løbende på baggrund af observationer ved tilsynet? 
- Hvad er alderskravet? 
- Hvad er anvendelsesområdet? 
- Hvordan skal maskinen betjenes? 
- Hvordan skal maskinen vedligeholdes? 
- hvordan aktiveres maskinen? 

 

Materialet lægger op til bl.a. at arbejde med: 

Knyttet til produktionen:  

 Forståelse af sikkerhed ved brug af maskiner. 
 

Knyttet til danskfaget: 

 Sprog- og tekstforståelse 
 Afkodning 

 

Afledte forløb: 

Faglig læsning af ”Tekniske data for Trin og Trapper”, eksempel 3 

Hvad ved jeg om tekniske data for en trappeproduktion? 

Læsning og forståelse af tekniske data for ”Trin og Trapper” 

Ved trappeproduktion gælder nogle almene regler mht. trappehældninger og trappens bredde. 
Disse læses, gennemgås og snakkes om ud fra områdets tekniske data om trin og trapper. Se 
PcP Teknisk katalog (se nedenstående). 
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Eleverne får viden om flg. 

Knyttet til produktionen: 

 Kendskab til tekniske data for en trappeproduktion. 
 

Knyttet til danskfaget: 

 Faglig læsning. 
 Begrebsforståelse 

 

 

 

 

 

 


