
Elevernes forslag efter hackathon 2019 

 bane til test-køring af de biler, vi laver arbejder på i autoafdelingen. Det skal være en 

asfalteret bane, der ligger på græsarealet uden for auto. Selv om det vil koste over 10.000 kr. 

kan vi få den fedeste autolinje for erhvervsuddannelser, ved at have sådan et (auto - hold 1) 

 Valgfag på tværs af vores forskellige fagretninger. Med mulighed for at vi kan vælge mellem 

forskellige valgfag 2 gange ugentlig (2*90 minutter) kan vi få mere bevægelse ind i 

dagligdagen og samtidigt styrke vores kendskab til hinanden på tværs af fagholdene. Det vil 

ikke koste særligt meget ekstra, så måske kan pengene gå til at der efterfølgende serveres 

frugt for eleverne (EUB-hold1) 

 Ønske om mere behagelige kontorstole og hæve-sænkeborde, så eleverne har mulighed for 

at stå op i timerne. Det vil øge vores koncentration og mindske uroen (Metal-hold 1) 

 El-løbehjul i klassesæt. Et sæt til Bjørnevej, et sæt til Nordic Food College og et sæt til 

Kronborgvej. Dette vil øge vores mulighed for at komme ud på virksomhedsbesøg og gøre 

uddannelsen mere praksisnær. Indstillet på at køre med refleksvest og hjelm (byg- hold 1) 

 Livestream undervisningen vha. virtual reality briller i klassesæt. På denne måde kan 

undervisningen blive sjovere og mere inspirerende for eleverne. De 10.000 skal ses som en 

kickstarter af projektet (ML/NFC - hold 1) 

 Undgå madspild ved udlevering af papirsposer med ugens madrester hver fredag. Samtidigt 

fokus på at mindske brugen af plastik i kantinen. Pengene skal gå til at udvikle en prototype 

på madpapirspose, og indgå et samarbejde med en lokal virksomhed om produktionen. 

Ønsket er at gøre EUC Nordvest til et grønnere sted (EUB-hold2) 

 Gratis mad på skolen til alle elever. Maden kan anrettes på fade, som klasserepræsentanter 

henter i kantinen. Pensionister kan komme ind og hjælpe med anretningen. (metal- hold 2) 

 Hverdagscafé bestyret af en elevbestyrelse. Dette kan styrke sammenholdet på skolen og 

overskuddet fra salget kan gå til investeringen af nye kontorstole (metal-hold 3) 

 Student-bikes. Under hvert bord monteres pedaler, der kan generere strøm til skolen. 

Eleverne får motion samtidigt med undervisningen og der kan laves en konkurrence, hvor 

den klasse, der tjener mest strøm ind hver måned får en belønning (metal - hold 4) 

 Mere aktivitet i timerne. Hvis vi en gang ugentlig laver nogle bevægelsesopgaver på tværs af 

fagretningerne får vi både mere motion og vi lærer hinanden bedre at kende (SIT-hold 1) 

 Fællesarrangement for alle GF1'ere. Vi skal blandes på forskellige hold og rundt og besøge 

hinandens fag. Eleverne fra metal fortæller om denne uddannelse og alle får lov at prøve 

inden vi går videre til næste afdeling. Undervejs får vi mulighed for at smalltalke med 

hinanden (ML/NFC - hold 2) 

 madabonnement til kantinen - også for eleverne. Hvis vi bestiller en uge på forhånd har 

kantinen bedre mulighed for at tilpasse portionerne og vi undgår så meget madspild (byg - 

hold 2) 

 Værkstedstimer udbyttes med praktiktimer på GF2. På denne måde får vi et tættere 

samarbejde med virksomhederne og samtidigt vil vi kunne undgå frafald. Det vil også kunne 

forbedre vores muligheder for at indgå elevaftaler med virksomhederne (SIT - hold 2) 

 To gange to lektioner i ugen vil vi gerne have fysiske aktiviteter som f.eks. svømning og 

fittness. Det styrker både sundheden og vores indlæring. Aktiviteterne skal foregå klassevis 

(auto-hold 2)  

 Flere ture ud af huset med virksomhedsbesøg rundt i lokalområdet. Også ønske om 

studieture (byg - hold 3) 

 Gratis mad 3 gange om ugen indtil pengene er brugt op (auto - hold 3) 


