
IDÉKATALOG FRA HACKATHON



TECHCOLLEGE vil gerne have et endnu bedre studiemiljø. TECH.TOGETHER 
Hackathon er en dag, hvor elever i fællesskab genererer og udvikler ideer 
til, hvordan studiemiljøet på TECHCOLLEGE kan udvikles og forstærkes 

og hvordan vi sammen laver den fedeste skole! Du og dit bidrag er vigtigt!
Hackathon er ikke bare en leg med ideer, det er din mulighed for at engagere dig og 
være med til at præge og skabe det studiemiljø, som du og dine kammerater gerne 
vil være en del af.

Studiemiljø er ikke noget, vi bare får, det er noget vi skaber – SAMMEN!
 
Det er direktionens intention, at de bedste ideer fra TECH.TOGETHER realiseres. Og 
du kan selv være med til at gøre noget for at realisere mange flere ideer end dem, 
der blev pitchet (se listen med ideer nederst).

”



TECH-APP
Moodle, MySite og alle skolens systemer, 
som eleverne inviteres til at bruge i deres 
dagligdag, fungerer ikke optimalt. Der er 
alt for mange platforme og for mange 
brugernavne. Det er forvirrende at finde 
rundt i, og det fjerner fokus fra elevernes 
læringsproces.  Det er der en løsning på. 
En ’alt-i-én’-app udvikles, hvor det er 
nemmere og hurtigere at operere på de 
forskellige platforme. Det vil give et bedre 
overblik for både lærere og elever, men 
også for eventuelle besøgende, som hurtigt 
kan finde et kort over, hvor de befinder 
sig på skolen og se, hvor de skal hen.  
 
HANDLING
Styregruppen har drøftet ideen og beslut-
tet at samle hold 13, skolens it-folk og 
ledelse for at brainstorme på perspektiver 
og den videre færd.
Tidsperspektiv – inden næste styregrup-
pemøde 11/11-19

HOLD 13
VINDERIDÉ 
ØSTER UTTRUP VEJ



Alle elever på TECHCOLLEGE får både et 
opstartstjek samt et årligt tjek. Tjekket skal 
indgå i skolens system, så eleverne bliver 
indkaldt automatisk. Under behandlingen 
får eleverne ikke fravær. Der er meget fy-
sisk arbejde i de brancher, TECHCOLLEGE 
underviser i, hvilket allerede nu kan føre til 
livsvarrige mén. Tanken er, at der skal være 
en fastansat fysioterapeut på skolen, som 
tjekker alle studerendes fysiske helbred. 
Vedkommende vil lære dig, hvordan du 
skal forebygge og undgå skader, guide 
dig i, hvordan du skal stå og sidde, samt 
hvordan du bedst kan udføre dit arbejde 
uden at få ondt i kroppen. Der vil være 
et automatisk bookingsystem, hvor de 
studerende selv kan gå ind at booke, hvis 
de døjer med nogle skavanker, som de har 
fået i løbet af deres studietid. Servicen 
skal være tilgængelig under hele skole-
forløbet – altså indtil man får udleveret 
sit svendebevis. Idéen med servicen er, at 
det skal gøre den enkelte mere bevidst 
om måden, de arbejder på, og gerne 
medvirke til, at flere i branchen holder til 
sit arbejde, indtil de når pensionsalderen. 
Alle studerende får en glad krop og en 
god start.

HANDLING
Som udgangspunkt kan TECHCOLLEGE 
ikke betale for fysioterapeut til alle elever, 
men det er besluttet, at styregruppen 
undersøger muligheden for et samarbejde 
med Aalborg Kommune og Sund Ung om 
evt. besøg af sundhedsfaglig personale 
på afdelingerne.
Styregruppen og afdelingerne arbejder 
videre med ideerne fra jer. 

FYSISK 
HELBREDSTJEK

VINDERIDÉ
RØRDALSVEJ

HOLD 3



FYSISK 
HELBREDSTJEK

TECH AWAY (HOLD 2)
Hvis klassen er langt væk fra kantinen, og 
der også er lang kø, bruger man en stor 
del af sin pause på at komme dertil og 
fra igen. Løsningen er at have automater 
rundt omkring på skolen med mad- og 
drikkevarer. Automaterne tager ingen kon-
tanter, men derimod Dankort, studiekort 
og MobilePay.  Navnet Tech Away spiller på 
elementer fra den klassiske ”Take Away”, 
men hvor skolens navn også er inddraget. 
Denne idé skal fungere som et tværfagligt 
samarbejde imellem dem, der laver mad 
rundt omkring på TECHCOLLEGE; bageren, 
slagteren, gastronomerne osv. De  fylder 
automaterne op med forskellige varer til 
studievenlige priser. Automaterne skal 
være med til at bekæmpe madspil, og de 
vil hjælpe de studerende til at få noget 
hurtig næring. Idéen er et alternativ til 
kantinen, når man skal have noget i en 
fart. Den vil bidrage til friske og veloplagte 
studerende, der er klar til undervisningen. 

MERE UD AF HUSET (HOLD 4)
Temaet er udflugter; ture ud af huset. Fx 
virksomhedsbesøg og besøg på fabrikker. 
På den måde får de studerende et indblik 
i, hvordan en hverdag vil kunne se ud, når 
man kommer ud på arbejdsmarkedet, 
og hvordan tingene fungerer i praksis. 
Ofte bliver der kun snakket om dette i 
undervisningen, men det kunne være 
godt at se og få bekræftet det, inden 
grundforløbet er ovre. 

EVENTUDVALGET (HOLD 5)
Mange opdager ikke, at der bliver holdt 
elevfester. Ved oprettelse af et eventudvalg, 
vil det blive mere tydeliggjort, hvornår og 
hvor der holdes noget for de studerende. 
Det er ikke kun fester, det skal gå ud på. 
Det vil være åbent hus, som eleverne vil 
stå for, og til messer, hvor elever står i de 
forskellige boder, og mestre vil få mulig-
hed for at komme ud og tale med dem, 
hvis de har brug for en ny elev. Dertil vil 
der være forskellige fagdage, hvor afde-
lingerne (de studerende) kan få lov til at 
prøve hinandens fag. Der vil blive holdt 
modelaftener, hvor alle studerende bliver 
tilbudt at sidde model for de frisører, der 
mangler modeller. Lærer dig, hvordan 
du skal forebygge og undgå skader. Da 
de studerende typisk er spredt rundt i 
forskellige afdelinger, vil eventudvalget 
gerne støtte op om fællesskabet og sprede 
et budskab ud om, at de forskellige ud-
dannelser gerne vil hinanden og komme 
hinanden nærmere.

OVERDÆKKET TERRASSE 
(HOLD 1)
På skolens forskellige arealer bygges en 
overdækket terrasse. Der opsættes lækkert/
hyggeligt lys og naturarealet omkring gøres 
indbydende og anvendeligt. Ideen er, at skolens  
elever selv står for udarbejdelse og desig-
net af projekterne – fx bygger tømrerne 
terrassen, elektrikerne installerer lys, og 
anlægsgartnerne står for omgivelserne.



TRAFIKALE UDFORDRINGER 
(HOLD 6) 
Der er for meget trafik omkring skolens 
område - særligt om morgenen, hvor 
folk tit holder i kø for at komme i skole. 
Et forslag til en løsning kunne (for biler) 
være en 4-sporet vej, hvoraf to af sporene 
bliver en svingbane. Når man kommer 
syd fra, vil der være en direkte svingbane 
ind til skolen. Kommer man nord fra, vil 
svingbanen gå helt fra motorvejsafkørslen 
og op til skolen. En løsning for fodgæn-
gere og cykelister kunne være en bro 
eller tunnel henover/under Øster Uttrup 
Vej. Resultatet vil være mere gennemgå-
ende trafik og ingen kø. For at afhjælpe 
problematikken med for mange biler på 
vejene og få parkeringspladser, udvikles en 
app, hvor der tænkes på miljøet, og man 
undgår ’trafikspild’. App til fælleskørsel 
(ala GoMore) vil være specifikt for folk 
under uddannelse. 

TECH TRAVEL (HOLD 8)
Vi skal have mere trivsel ved hjælp af 
studieture. Tech Travel består af en gruppe 
med repræsentanter fra alle forskellige 
fag. Gruppen indsamler penge ved at 
sælge ting, som de studerende har lavet 
i de respektive fag (enten på skolen eller 
i SKP). Fx hytter, som tømrerne har lavet. 
Det kræver, at man sætter sig ind i reg-
lerne for konkurrenceforvridning. Det vil 
være en mulighed at søge nogle fonde.  
Fordellen ved denne gruppe er, at det 
giver en masse læring til de studerende 
undervejs, og de kan ”tjene penge” til at 
komme ud at rejse. 

KASSEN (HOLD 12)
Der er meget kommunikation på tværs af 
elever i klassen. Det gør, at mange elever 
har brug for et sted at sidde og arbejde 
i ro og fred eller lave selvstændigt eller 
gruppearbejde. ”Kassen” til dette er 
lydisoleret, indeholder borde og bænke. 
Bordet kan justeres i højden, og bænkene 
kan slås ned, så man kan stå op.



FORBEDRING AF RENGØRING 
(HOLD 9)
Eleverne har ansvaret for at rydde op i 
klassen, sætte stole op osv., så der er klar 
til, at rengøringspersonalet kan støvsuge, 
vaske borde/gulve mm. Et forslag til at 
motivere eleverne: Hold månedlig kon-
kurrence, hvor klassen kan vinde kage. 
Hver fredag får klasserne point af rengø-
ringspersonalet. Den klasse, der ender på 
flest point ved månedens udgang, vinder 
for den indeværende periode. Gevinsten 
er kun gældende for én dag.

PAUSEKNAPPEN (HOLD 11)
Det er påvist, at det i gennemsnit er muligt 
at fastholde sin koncentration i 20-30 mi-
nutter af gangen. En undervisningstime er 
typisk længere end det. Nogle gange kunne  
eleverne godt have brug for en 2 minut-
ters pause midt i undervisningen. Til det 
udvikles en pauseknap, eleverne kan trykke 
på, hvis der bliver behov for at strække 
ben, få fornyet energi, hente snacks etc. 
Over tavlen i klassen hænges en monitor 
op, som viser, hvor stor en procentdel af 
klassen, der godt kunne bruge en pause. 
På den måde kan læreren følge med i, 
hvor mange der har brug for ny energi 
for bedre at kunne følge med og deltage 
aktivt i undervisningen. Når monitoren 
viser 50% holdes en kort pause.

SAFETY FIRST (HOLD 7)
Eleverne føler sig usikre i trafikken, når de 
skal til og fra skole. Der er brug for mere 
sikkerhed. Eksempelvis ville det hjælpe at 
have flere fodgængerfelter på og omkring 
skolens område; hvor bussen sætter folk 
af, hvor studerende typisk krydser vejene 
osv. Det gør, at flere kommer sikkert til 
og fra skolen. 



FÆLLESSKAB
• Flere fællesrum

•  Flere fællesarealer: 

- Større bibliotek 

- Bar med karaoke 

- Idrætscenter 

- Svømmehal 

- Internetcafe 

- Studierum 

- Flere dele ’hang out’-arealer

• Vigtigt at man holder en aftale

• Selvforsynende skole – fx Agri 

dyrker, Food laver og serverer

• Giveaways/konkurrencer 

(Kahoot)

• Temafester

• Fællesskab uden for skolen

• Mere internationalt 

samarbejde – flere studieture, 

besøge skoler i udlandet

• Frivillig for at være aktiv

• Flere samarbejdsøvelser 

i klasserne

• Morgensang

• Flere poolborde og 

fodboldborde – og tennisborde

• Skoletur

• Flere aktiviteter i timerne

• Bedre lokaler og mere 

fokus på fredagsbar

• motionscenter

• Fælles morgenmad

• Flere fester på hele skolen

• Fælles aktiviteter

• Sofaer på gangene

• For meget teori ift 

det håndgribelige

• Biograftur

• FunCenter

• Tagterrasse

• En tur i Parken

• Hyggedag – en dag 

hvor elvernes mødes og 

laver noget sammen

• Flere dage, hvor vi 

besøger hinandens fag

• Fælles afslutning på 

dagen med kolde og 

optænding i grillen

• Flere fester og cafeer

• Egen indflydelse på 

valg af klasse

• Flere udflugter

• Flere tech.together 

og studieture

• Fisketur

• Ishockeykampe – fælles udflugt

• Kantareljagt

• Forlystelsespark

• Fælles hyttetur på tværs 

af uddannelser

• TV med nyheder

• Gallafester

• Større lokaler

• Skolefest

• Grillaften

• Hyggeområder på Teglværket

• Fight club

• Smart boards

• Rygeskure

• Beerpong med lærerne

• En bus om dagen, der 

kører fra TECHCOLLEGE 

til Food og omvendt

• Halvdagsarrangementer

• Nightfives

• En rabatordning til de 

forskellige afdelinger

• At være i forskellige 

grupper hver gang

• Bordtennisturnering

• Bedre elevråd og bedre 

info om. Elevråd

• Fredagscafe på forskellige 

skoler (afdelinger)

• App med delebil

• 30 min motion hver dag

• Walk and talk

• Lektiecafe

• Bedre info om fester 



og fredagscafeer

• Studieture

• Bedre introuge

• Aktiviteter mellem uddannelser

• Sportstuneringer

• Længere pauser (bager)

• Flere rygepauser (bager og agri)

• Sociale arrangementer

• Klassefester

• Fritidsaftaler

• Mere samarbejde med de 

andre klasser på skolen

• Airhockey (agri)

• Skolefodbold

• Besøge de andre uddannelser

• Galla for hele TECHCOLLEGE

• Flere skolearrangementer 

efter skoletid

• Mini hackathon – rart at høre 

fra de andre uddannelser

• Aktiviteter på tværs 

af bygning A

• Kantinen

• Bedre info om de 

arrangerede aktiviteter

• Konkurrencer på skolen for 

hver afdeling for at holde 

motivationen ved lige

• Lave et eventteam på skolen, 

som stå for fx at holde 

messe, Åbent Hus og andet

• Adgang til frisørernes 

massagestol

• Fifa

• Opladerskab (i klassen)

• Fælles bad (miljø)

• Stoledans

• Godt sammenhold i klasserne

• Alle er ærlige og hjælpsomme

• Fælles aktiviteter: Klubfodbold, 

håndbold, karaoke

• Snakke sammen

• Mindre brok

• Kageordning

• Gode klasseregler

• Tålmodighed

• Tillid

• Samarbejde

• Folk tager ansvar

• Flere fælles lokaler, 

hvor forskellige klasser 

kan hænge ud

• Fest på TECH i starten 

af måneden

• Nogle spil i fælles områder – fx 

bordfodbold, brætspil osv

• Filmaften

• TECHbold – klasse mod klasse

• Fælles middagspause en 

gang om måneden

• Flere events

• Ugentlig motionstime

• Gratis mad hver fredag 

TRIVSEL
• Motion

• Større opmærksomhed 

til folk med diagnoser 

(koncentrationsbesvær 

– ekstra hjælp)

• Plads til at fejle

• Vælge sit eget arbejdstøj 

og værktøj

• Ingen mødepligt – selvstudie

• Flextid

• Bedre information – fx ved 

indbetaling på studiekort

• Kaffe i lokalerne hver morgen

• Mad og drikke

• BEDRE AKUSTIK

• FLERE INDIVIDUELLE SAMTALER

• Radio/musik – evt klasse Spotify

• Behagelig siddestilling

• Møde tidligt

• Wellness-område – 

sauna, spa, dampbad

• Playstation-lounge

• Bedre net

• Glad lærer hver dag

• Lærerig skovtur (Agri)

• Flamencodans

• Snak langsommere

• Siddeområder ved H-gangen

• Fri kage en gang om ugen

• Der skal være plads til alle

• Mere aktivitet

• Bænke ved rygeområderne

• Flere og bedre siddeområder 

ved Dental

• Større udvalg i 

snackautomaterne

• En dag med forskellige 

sportsgrene

• Klimaanlæg på alle skoler



• Ergonomisk korrekte stole

• Gratis kaffe

• El-løbehjul

• Mere plads i omklædningen 

på Dental

• Hyggerum i klassen

• En dag, hvor vi kan bruge 

hinandens faglighed

• Tydeligere regler om 

’vaskehallen’

• Flere elevfester

• Rundstykker hver fredag

• Bedre udluftning

• 1 stk frugt dagligt – 

sponsoreret af skolen

• Hjælp hinanden

• Mere motivation

• Kaffemaskine i alle lokaler

• Flere studierum

• Spørge ind til hinanden

• Studietur

• Studietur på 2 dage

• Udenlandsture

• Rystesammentur klassevis

• Ikke skolerelaterede 

arrangementer

• Skolefodbold

• Bedre udluftning i lokalerne

• Selvtræning i fritiden

• Sport

• Madlavningsdag for hver klasse

• Bedre kommunikation (Agri)

• Morgensang i hver klasse

• Klassefest

• Fredagscafe på alle 

skoler/afdelinger

• Bedre opfølgning fra 

lærerne (bager)

• Bedre indhold i klasseprogram

• Gratis kaffe til events 

– også til eleverne

• No food waste

• Fælles regler i klassen

• Gratis kantine

• Samarbejde mellem 

grundforløb og hovedforløb

• Coach obligatorisk

• Bevægelse mellem timerne

• Vis hensyn til hinanden

• Respekter hinandens 

forskelligheder

• Gratis biograftur en 

gang om måneden

• God omgangstone

• Godmorgen og 

goddag hver dag

• Non profit kantine

• Hvis lærerne mobber skal 

man sparke dem i bollerne

• Bedre introdag

• Færre tidsplaner

• Arkadespil og brætspil

• Gøre det lettere for cykler 

at komme op til skolen

• Slikautomat med kage og brød

• Svævebane

• Pæne unge kvinder som lærere

• Et klippekort til kantinen

• Byggepladsmobning

• Lille kiosk på skolen

• Massører

• Tilbyde motionsaktiviteter

• Fri skole i weekenden

• Sjovt at komme i skole

• Få damerne herop

• Segways til og fra skolehjem

• Økonomisk tilskud for at 

gennemføre en uddannelse

• Skabe ved indgangen i 

stedet for ved enden af 

gangen – for lange gåture

• Samarbejde mellem 

forskellige linjer

• Lytte til andre

• Respekt for hinanden

• Sportsklub

• Arrangementer der passer 

bedre til de ’gamle’

• Bedre overblik over tiden/

undervisningsplanen 

(når vi det hele?)



• Bacon i sandwich i stedet 

for det blendede bacon 

dressing i kantinen

• En bedre start på dagen 

– fx en slags leg

• Strammere regler

• Mere arbejde i samarbejde 

med den virkelige verden

• Teambuilding exercise

• Lære mindre ting på 

grundforløbet (2), så 

lærer vi bedre

• Selv være med til at planlægge 

sin undervisning 

UNDERVISNING 
• Bedre internet

• Mindre snak, når læreren taler

• Bedre forberedelse

• Mere medbestemmelse

• Flere virksomhedsbesøg

• Hjemmeundervisninge 

nogle gange

• Mindre tavleundervisning

• Eleverne skal kunne 

deltage i planlægningen 

af klassen/undervisning

• Gæsteforedrag – inspiration

• Ekstra timer for dem, som gider

• Køkkenhave, så vi kan bruge 

vores ’egne ting’ i bageri

• Drikke/slikautomat, 

som kan bruge kort

• Være mere aktive

• Lab til at arbejde med 

bager-teori – studere fx 

gluten og protein

• Mere internationalt samarbejde 

– fx udvekslingselever 

og studieture

• Flere lærere-elevsamtaler om, 

hvordan undervisningen går

• Robotter, som udskifter lærerne

• Video på fjernsyn, når der 

vises noget gruppearbejde, 

som er vigtigt på 

øvelseshoved (halvdelen 

af klassen kan intet se)

• Flere praktiske opgaver

• Bedre lydisolering til 

elektrikerkælder

• Nye dukkehoveder

• En morfar

• Undervisere, der er 

positive, kompetente og 

brænder for faget

• Lærerne skal snakke sammen, 

så de ikke modsiger hinanden

• Emneuger/måneder med 

samarbejde på tværs af 

forskellige uddannelser

• Mere involvering i 

undervisningen

• Opdaterede undervisere

• Mere produktion vil 

øge vigtigheden af at 

komme i skole

• Plantevægge – godt indeklima

• Læreren skal lave grupper

• Mere tid i værkstedet

• Mere positivitet blandt eleverne

• At man må høre musik, hvis 

man laver undervisning

• Tomstokke og tømrerblyant

• Mere praktisk arbejde

• Lærerne møder til tiden

• Dagsorden på tavlen

• Kompetente lærere 

med høj faglighed

• Flere aktiviteter

• Lærere, som ved, hvad et ur er

• Mulighed for mere komplekse 

opgaver til elever, som er foran

• Nyt makeup (på KOS) – 

det er for gammelt

• Lærere på kursus

• Differentieret undervisning

• Bevægelsesøvelser i timerne

• Mere tid i værksteder – 

mindre tid i klasselokaler 

– evt rykke teorien ud i den 

’praktiske virkelighed’

• Få flere fagfolk ud

• Repræsentanter for 

elevfester, så elever er 

mere på obs på hvornår

• Flere rettigheder (bager)

• Foredrag

• Flere kurser for de 

enkelte uddannelser

• Udendørs arbejdsområder

• Gode faglokaler

• Bedre stole (frisør)

• Kort pause indimellem, hvis 



lektionerne er 45 min

• Visuelt undervisning (opgaver 

man laver hjemme i stedet 

for at møde) – virtuelt?

• Varieret undervisning

• Flere store opgaver

• Mere individuelt arbejde

• Ingen tavleundervisning

• Flere film som viser hvordan 

man laver håret (frisør)

• Få at vide dagen inden, 

at vi har prøver (bager)

• Fagrelateret læsning

• Mere undervisning i 

det praktiske (agri)

• Feedback om, hvor 

man ligger fagligt

• Fællesklassen: Fx bagerne 

kunne lære at lave pølser og 

slagter kunne lære, at lave 

pølsebrød – så kunne vi hjælpe 

hinanden og lærer hinanden

• Opgaver med karakter 

og konstruktiv kritik

• Nyeste teknologi

• Nyeste viden inden for feltet

• Lektiehjælp

• Mere hjælp i timerne (agri)

• Inspirerende lærere

• Mere undervisning med lærere 

som har været tandlæge fx

• Mindre oplæg

• Mere engagerede lærere

• Ekspert-viden

• E-læringsbaseret undervisning

• Cooperativ learning

• Bedre redskaber

• Mere aktuel undervisning

• Mange lokaler har slet 

ikke ventilation

• Mere værktøj og 

maskiner i værkstedet

• Mere fokus på uddannelse 

frem for irelevante ting

• Flipped classroom

• Mere kommunikation 

blandt elever

• Veluddannede  

lærere og erfarne

• Mere uddannelsesrelateret 

undervisning

• Bedre stole

• Nye salonstole

• Længere grundforløb til 

fordel for dage til kl 14

• Besøg af evt kendt frisør

• Studie/jobmesse – 

virksomheder kan komme 

ud på skolen alle på én dag 

• Gæster ude fra

• Praktik giver godt indblik 

i arbejdslivet, og om 

det er noget man vil

• Mere ud af huset – gælder 

for alle uddannelser

• Mere faglighed

• Balance mellem teori og praksis

• Flere modeller i løbet 

af grundforløbet

• Flere frivillige forelæsninger

• Mere aktivitet

• Lærerne meget 

høflige og bedre

• Mere variation i skema 

• Motionstimer

• Flere aktiviteter for at 

holde trivsel ved lige

• Ikke undervisning om 

eftermiddagen 

• Vikar, når en lærer er syg

• Enkelte dage til at 

søge elevpladser

• Nye grundforløbsdukker 

i klinikken på Tand

• Lærerne skal snakke 

bedre sammen

• Et struktureret pensum

• Flere udflugter til 

relevante firmaer

• Studiehjælp

• Mere indflydelse /gennemgang 



af teori i skolepraktikken

• Mere selvstændigt arbejde

• Mere info om undervisning 

i Moodle/Uddata

• Mere homogene klasser, 

så man hurtigt kan komme 

videre til noget nyt

• Pararbejde på en ny måde

• Mere pædagogisk materiale

• Få udleveret PC

• Mere undervisning og mindre 

gætteri og selvresearch uden 

konsekvens fra underviser

• Bedre sigtbarhed i 

undervisningen

• Bedre eksempler

• Fleksible sluttidspunkter

• Produktundervisning

• Ordning med håndklæder

• Blandet taleundervisning 

og praktisk - 

• Valgfrit om der er 

gruppearbejde

• Lektier

• Flere muligheder for at 

komme i praktik

• Selvlæring, hvor 

læreren byder ind

• Vi tager en uddannelse! 

Vi får den ikke!

• Fastholdelse i gammelt 

håndværk

• Overskuelige hjælpemidler 

til de forskellige fag

• Et stort chatroom for 

alle på moodle

• USB gives ved start

• Touchpad (mediegrafikere)

• Flere It-ressourcer

• Flere kreative værktøjer 

(tusch, akvarel ol)

• Lys, der kan reguleres 

FYSISKE 
OMGIVELSER
• Bedre vaske i hallen (frisør)

• Køleskab

• Lyskryds 

• PS2-lounge

• Månedskort til kaffe

• Centraliser hjemmesiderne

• Producere egen energi 

– fx gennem solpanel 

eller saltbatteri -  lad os 

være en grøn skole!

• En stor bygning med alle 

uddannelser samlet

• Mindre madspil

• Mere varme i Mediehuset

• Bærbare Imacs

• Flere veje til skolen

• Flere busser/afgange og 

gangbro over vejen

• Mere undervisning udenfor

• Elkoger

• Internet på toilettet i kælderen

• En foodtruck ligesom 

til festivaler

• En TECHCOLLEGE butik 

i midtbyen, hvor vi kan 

sælge flere produkter

• Nye stole

• En sandwichbod/køledisk 

med sund og simpel mad 

tættere på bygning D

• Flere toiletter

• Skabe til alle elever

• Flere P-pladser

• Større rygeskur

• Større køleskab

• Printer

• Bedre møblering i lokalerne

• En kantine tættere på

• Højtalere i klasserne

• Sodavandsautomater

• Mere med hænderne

• Bedre mad (rigtig 

mange har den ide)

• Bedre stole (rigtig 

mange har den ide)

• Mere kunst

• Flere omklædningsrum

• Firmabil

• Ingen ovenlysvinduer 

i klasserne – larmer 

når det regner

• Indearbejde om vinteren

• Andre farver på væggene

• Flere busser til og 

især fra Kennedy

• Bedre møblering

• Mere info omkring 

mad i kantinen



• Flere stikkontakter og 

forlængerledninger fra loftet

• Bedre stole på slagtergangen

• Mere farverige omgivelser

• Massagestole

• Lyscensorer, som virker 

(på toiletterne)

• Bedre værktøj

• Koldvanddispenser i Dental

• Bordfodbold til 

slagterafdelingen

• Fodgængerfelt + lyskryds

• Udvid biblioteket

• Stikkontakter ved hvert bord

• MC p-pladser på alle adresser

• Streetbane

• Indflydelse på kantinen

• Motionsrum

• Mere praktisk pladeplads på 

væggene hos elektrikerne

• Pantautomat

• Chokoladefontæne

• Udnyttelse af udendørsarealer

• Wurth plakater

• Mere fysisk leg

• Smartboards

• Stilleområder

• Trampoliner

• Flere ind/udgange til 

TECHCOLLEGE

• Isbar

• Bibliotek

• Bedre mobilsignal i kælder

• Skabe du kan låse ting ind i

• Rydde op efter sig selv – service

• Stationær cykelpumpe

• Bedre stole i elektrikerafdeling 

og kaffe tættere på 

• Slidte installationsmaterialer

• Tunnel til cyklister 

og fodgængere

• Værktøjsrulleborde

• Nye interaktive læringsstationer 

i elektrikerkælderen

• Miljøvenlig emballage 

i kantinen

• Musik i kantinen

• Bedre rengøring på toiletterne

• Specifikke rygeområder

• Udnyttelse af tagareal

• Flere busser til og fra skole

• Rundkørsel

• Flere/større spiseborde

• Hjemligt frokostlokale

• Sækkepuder

• Massagestole

• Stille, hyggeligt læserum 

– hvor der er gardiner, 

sækkestole, mulighed for 

lydbøger – helt stille

• Mere fokus på bevægelse

• Fitnesscenter, der 

skal være gratis

• Frokostlokale med 

køleskab, kaffemaskine, 

elkedel og mikroovn

• Støre omklædning – bager

• Lås på omklædning – agri

• Nye værktøjskasser

• Bedre udluftning

• Ekstra kantine

• Køleskab i klasserne

• Gangbro

• Flere lukkede toiletter

• Naturvenlige omgivelser inde

• Mere udvalg af mad

• En kæmpe forhindringsbane

• Justerbare borde

• Flere udendørsarealer

• Flere blomster og planter

• Flere håndsprit

• Flere farver

• Nyt kantinepersonale

• Flere fælles områder

• Flere sofaer

• Bedre indeklima

• Aircondition

• Bedre skabe til tøj

• 5 kr for kage

• Dejlige bænke udenfor

• Musiklokale

• Nye lys på toiletterne - tand

• Flere håndvaske

• Stillerum/afslapningsrum

• Vaskekone til uniformer

• Kaffemaskine med 

mobile Pay/studiekort

• Flere planter






