
Digitaliseringen ændrer radikalt forudsætningerne for industrien. Hvordan får vi mest  
muligt ud af de digitale muligheder? 

Kom og få inspiration fra:
  MADE, Siemens, DAu og SDU
 Landbruget som digital frontløber
 De unge studerendes forventninger til at arbejde i fremtidens industri

Temadagen sætter fokuserer på:
 Fremtidens teknologi – herunder automatisering og digitalisering
 Tværfaglighed – samspil mellem kompetencer og teknologi

Konferencen er målrettet både små og store industrivirksomheder. 
Kom og vær med til en spændende dag, hvor du bliver inspireret samt klogere på,  
hvilke muligheder og gevinster digitaliseringen kan give din virksomhed. 

Tid:   Onsdag 31. oktober 2018  
kl. 09.30-15.30.

Sted:   Fredericia Maskinmesterskole,  
Købmagergade 86. 

Automatisering, digitalisering  
og fremtidens kompetencer    

Pris
750 kr. ekskl. moms.

Tilmelding
Tilmelding – tryk her                                                
           *Se program på næste side. 

Temadag for industrien

Jakob Schlichter,
post. doc,  
Syddansk Universitet

Frank Faurholt
Sales Director, SIEMENS
Formand for Dansk Auto-
mationsselskab (DAu)

Nigel Edmondson,
direktør, 
MADE 

Jan Rose Andresen,  
formand,  
Maskinmestrenes  
Forening. 

https://my.eventbuizz.com/event/temadag-for-industrien---automatisering--digitalisering-og-fremtidens-kompetencer--/detail


Program 
Formiddag  
– en industri i forandring

09.30 Åbning

09.40  Et industrierhverv i forandring   
Ved Frank Faurholt, Sales Director,  
SIEMENS. 

10.10  Den industrielle branche i forandring  
Ved Nigel Edmondson, direktør, MADE.

10.45  Netværk- og kaffepause

11.00  Giver digitalisering værdi? – En analyse 
af over 600 små og mellemstore virk-
somheder. Hvad skal SMV’erne gøre for at 
få gavn af digitaliseringsprocessen? Ved 
post. doc Jakob Schlichter, SDU Kolding.

11.20  Landbruget – en digital frontløber.  
Bliv inspireret af digitaliseringen i  
landbruget og dens værdikæde. Få et  
bud på hvilke kompetencer og forudsæt-
ninger der skal være tilstede for at få  
den maksimale værdi af investeringen 
ved Nicolai Fog Hansen, chef konsulent, 
Seges Digital.

11.40 Frokost og netværk

Eftermiddag – debat

12.40  Debat 1: Vidensdeling: Hvordan får vi 
tilført digitaliserings know-how og viden 
længere inde i værdikæden? Tre tilgange, 
til hvordan virksomheder får digitalise-
ringskompetencerne ind i deres drift og 
udvikling, og hvorfor det er vigtig at tage 
denne debat. Paneldebat ved Novo 
Nordisk , Aarhus Maskinmesterskole, Den 
Danske Vedligeholdelsesforening.

13.15  Digitale talenter. AAU har gennemført 
en række forsøg med uddannelse af 
unge i at bruge digitale tvillinger i den 
digitale fabrik. Bliv introduceret til pro-
jektet og hør, om hvordan digitale tvillin-
ger bruges i uddannelsen af fremtidens 
ingeniører ved Charles Møller, professor, 
Aalborg Universitet (AAU).

14.00  Netværks- og kaffepause

14.30  Debat 2: Hvordan får man en ungdoms-
kultur ind i en ”støvet” produktions-
kultur? Debatten vil stille skarpt på 
denne udfordring, hvor virksomheds-
repræsentanter, eksperter på ungdoms-
kultur og tiltrækning, og studerende, vil 
diskutere muligheder og problematikker 
på denne udfordring.

15.15  Afrunding på dagen: Fra debat til  
handleplan. Hvordan kommer vi videre? 
Ved Dansk Automationsselskab, Aarhus 
Maskinmesterskole og SDU.

15.30 Afslutning – tak for i dag
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