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FIND VEJ TIL DTU

SPØRG EN ÆLDRE STUDERENDE

Danmarks Tekniske Universitet’s hovedadresse
er i Lyngby – 10 kilometer nord for København,
og det er primært her, at DTU studerende bliver
undervist. Du kan tage turen til DTU i Lyngby
med bil eller de oﬀentlige transportmidler. Der
kører ﬂere busser næsten lige til døren, og
Lyngby Station ligger to km væk, men også her
er der gode busforbindelser, f.eks. bus nr. 300S
mod Nærum eller bus nr. 190. Begge har stoppested ved DTU på Anker Engelunds Vej.

Gennem det første år på DTU har
de nye studerende tilknyttet en
ældre studerende, som kan svare på
spørgsmål. På civilingeniørstudiet
kalder man den ældre studerende for
»vektor«. På diplomingeniørstudiet
er det rus-vejlederen – altså vejlederen fra de nye studerendes introduktionstur - der er klar til at svare på
spørgsmål.
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De lægger dit skema
Hvis du er gymnasieelev, er der stor
sandsynlighed for, at dit skema er blevet
lagt ved hjælp af ny software udviklet af
fem matematik-ingeniørstuderende fra DTU.
AF MORTEN ANDERSEN

G

Johan Musaeus Bruun,
Jonas Ahmt og Martin
Lundberg-Jensen udførte
deres del af arbejdet
som et bachelorprojekt.
De høstede alle tre
maksimum-karakteren 12.

odt nok lyder DTU’s slogan »Det bli’r til noget«,
men det er alligevel ikke hver dag, de studerende
får resultaterne af deres arbejde sat i kommerciel drift.
Det lykkedes for fem kommende matematik-ingeniører –
endda inden de havde været til eksamen i deres opgave.
»Det er uhørt, at et studenterprojekt er i kommerciel
drift, allerede før de forsvarer deres projekt,« konstaterer
de studerendes vejleder, lektor Thomas K. Stidsen, DTU
Matematik.
Også Martin Holbøll, direktør for virksomheden
MaCom, der gør brug af resultaterne fra projektet, er
imponeret:

»De er virkelig skarpe, og samtidig løste de opgaven
utrolig modent.«
De ﬂeste gymnasieelever i Danmark kender MaCom’s
produkt Lectio. Over 90 procent af gymnasierne bruger
virksomhedens software til at holde styr, på hvilke elever
der har fået hvilke karakterer. Det er også her, man kan
gå ind at se sin fraværsprocent.
Nu har to hold studerende fra DTU udviklet software,
som kan bruges til at lægge gymnasiernes skemaer. Et
andet modul kan understøtte beslutningen om, hvor mange
hold der skal oprettes. Endelig kan et tredje modul bruges
til at planlægge, hvordan lærerne skal fordeles på de
forskellige klasser og fag.
»Når man taler med folk på gymnasierne, som arbejder
med det her, får man let det indtryk, at skemalægningen
nærmest kræver guddommelig inspiration. Mange havde
sagt, at det ikke kunne lade sig gøre at udvikle software,
som løser problemet. Men det kunne det altså,« konstaterer
Martin Holbøll.
Foto: Bjarke Ørsted

Men hvor svært kan det være at fordele nogle gymnasieelever og lærere ud på skemaer? Meget svært faktisk,
når der skal tages hensyn til de forskellige læreres proﬁl
og til de mange valgfag, som den seneste gymnasiereform
har indført. Desuden skal skemaet passe med gymnasiets
indretning. Man kan ikke have tre fysikhold i gang samtidig, hvis gymnasiet kun har to fysiklokaler. Læg dertil,
at det koster ca. 100.000 kr., hver gang et gymnasium er
nødt til at oprette et ekstra fag. Sagt på en anden måde
er der mange penge at spare ved at »pakke« eleverne og
deres skemaer godt.

Slut med lappeløsninger
Typisk bruger en erfaren lærer på hvert gymnasium seks
uger af sin arbejdstid på at lægge skemaer og planlægge
holdstørrelser. Desuden får læreren en godtgørelse på
60-70.000 kr. ud over sin normale løn. Med andre ord
koster et skema mellem 75-100.000 kr. Langt hovedparten
af beløbet kan spares med den skemalægningssoftware,
der er udviklet af de fem matematik-ingeniørstuderende
og – som Martin Holbøll siger det – »pakket pænt ind i
en brugergrænseﬂade af MaCom«. Hele beløbet kan dog
ikke spares. Det skal stadig være rektor eller en erfaren
lærer, der tager det endelige valg ud fra et antal forslag,
som skemalægningssoftwaren kommer med.
Den høje udgift i dag betyder, at man ikke lige lægger
et nyt skema, selvom en lærer skal på barsel eller er skiftet
til en anden arbejdsplads. Man vil som regel forsøge at
lappe på det skema, der allerede er lagt. Også selv om man
måske ikke kan få en ny lærer med samme proﬁl som den
lærer, der holdt op. Med den nye software kan man få en
helt anderledes løsning i løbet af få sekunder.

Job før eksamen
Tre af de studerende – Martin Lundberg-Jensen, Jonas
Ahmt og Johan Musaeus Bruun – udførte deres opgaver
som et bachelor-projekt. Det vil sige, at de nu går på kandidatuddannelsen på DTU. De sidste to studerende – Sune
Binzer og Sune Høj Kjeldsen – skrev kandidatprojekt. De
er nu civilingeniører og ansat i IT-branchen.
»Begge havde deres job på hånden, inden de var
færdige med uddannelsen,« fortæller Thomas K. Stidsen,
som også kan oplyse, at alle de studerende opnåede samme
karakter ved bedømmelsen af deres projekter. Det blev til
fem 12-taller.
Foto: Thorkild Amdi Christensen

DTUs
Danmarkskort
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) er et selvejende universitet, som
dækker de ingeniørfaglige discipliner og uddanner ingeniører på bachelor-,
kandidat- og ph.d-niveau.
Med aktiviteter inden for blandt andet bioteknologi, kommunikationsteknologi og nanoteknologi sikrer DTU et højt internationalt niveau inden for
de teknisk-naturfaglige videnskaber.
Uddannelsen af ingeniører foregår primært på DTU’s campus i Lyngby
nord for København. 1. januar 2007 fusionerede DTU med fem andre forskningsinstitutioner. Det betyder, at DTU nu også råder over eget forskningsskib,
DANA, samt har fået afdelinger i Århus, Silkeborg, Roskilde, København,
Frederiksberg, Charlottenlund samt øen Lindholm i Stege Bugt.
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Tag på en guidet tour på DTU på
www.dtu.dk/Uddannelse/Studiemiljø/interaktivtkort.aspx
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Lyse hoveder trives hos VELUX
Hos VELUX bliver unge
ingeniører modtaget med
åbne arme, og der bliver
lyttet til gode ideer.
VELUX har en målsætning om at
være en mønstervirksomhed – om
at arbejde med samfundsnyttige
produkter og behandle sine kunder,
leverandører og medarbejdere bedre
end de fleste andre virksomheder.
Det er lidt af en ambition, men den
holder.
»Jeg har et dejligt, alsidigt arbejde
med gode udviklingsmuligheder –
både personligt og fagligt. Og her
er rigtig rart at være her. Det betyder enormt meget,« fortæller den
28-årige Morten Møller, der kom til
VELUX for et års tid siden som nyslået maskiningeniør.
Morten, der allerede har været
på flere kurser, end han næsten kan
huske, er ansat som konstruktør og
udviklingsingeniør i VELUX Accessories i Skjern, hvor 140 af de godt

500 ansatte arbejder med at udvikle
nye teknologier og produkter.
»Lige fra den allerførste dag har
jeg følt mig meget velkommen. Vi
har et rigtig godt arbejdsklima, hvor
man altid bare kan spørge, hvis der
er noget, man er i tvivl om. Og alle
bliver behandlet ens. Der er ikke nogen, der er finere end andre – og det
kan jeg rigtig godt lide,« siger han.
Før Morten begyndte i VELUX,
havde han kun et meget begrænset
kendskab til virksomheden.
»Jeg vidste lige akkurat, at VELUX
var et vindue. Og det var dét,« siger
han med smil. »Men da jeg så en jobannonce, begyndte jeg at sætte mig
ind i det og høre mig lidt for. Og der
var mange, der fortalte mig, at det
var et godt sted at arbejde. Dengang
betød det ikke så meget for mig, at
VELUX er en virksomhed, der bidrager til en bæredygtig udvikling.
Men nu er det også en af grundene
til, at jeg er stolt af min arbejdplads.
I det hele taget har jeg kun haft po-

VELUX er en international virksomhed,
der blev grundlagt i 1941 ud fra en vision om at skabe bedre bygninger med
masser af dagslys og frisk luft. En vision,
som er blevet til virkelighed for millioner
af mennesker verden over.
Siden det første VELUX ovenlysvindue blev leveret til en dansk skole for
mere end 60 år siden, har virksomheden bygget videre på denne vision om
dagslys og frisk luft. De grundlæggende
værdier er stadig de samme, som dem
firmagruppens stifter Villum Kann Ras-

sitive oplevelser. Der har været fuld
overenstemmelse mellem mine forventninger og den virkelighed, der
mødte mig.« siger han.
Internationalt perspektiv
Der var heller ingen ubehagelige
overraskelser i vente for 26-årige
Steen Kristoffersen, da han som nyuddannet fik job i Velux. Han er diplomingeniør og specialiseret i global forretningsudvikling.
Steen kendte allerede VELUX
indefra, fordi han skrev sit afgangsprojekt i virksomheden. Det
handlede om overgangen fra masseproduktion til en mere ordrebaseret
produktion – om hvordan man kan
reducere et mellemvarelager og gøre
fabrikken mere omstillingsparat.
»Som nyuddannet ville jeg gerne
arbejde i en stor virksomhed, og jeg
fornemmede, at jeg i VELUX ville få
nogle rigtig gode muligheder for en
udfordrende og afvekslende dagligdag. For der bliver virkelig lyttet, og

mussen formulerede og levede efter:
Hos VELUX bliver der lagt stor vægt på
social ansvarlighed, bæredygtighed og
medarbejderne.
VELUX, der har produktionsselskaber i 11 lande og salgsselskaber i knap
40 lande, er globalt et af de stærkeste
brands i byggematerialeindustrien og
afsætter sine produkter over det meste
af verden. Der er beskæftiget mere end
10.000 medarbejdere, heraf ca. 3.000 i
Danmark. VELUX Gruppen har hovedsæde i Hørsholm nord for København og

de forslag, jeg er kommet med, bliver
iværksat i virkeligheden. Min afdeling er også med til at lede og fordele
produktionen på vores fabrikker i udlandet, og det internationale perspektiv tiltaler mig også,« fortæller han.
At gå fra at være studerende den
ene dag til at være fastansat ingeniør den næste kræver en lille omstilling.
»På universitetet er man vant til
at arbejde med ét projekt ad gangen i
en måned eller tre, hvor man så går i
dybden. Man skal lige vænne sig til,
at dagligdagen i det virkelige liv er
lidt anderledes. Her er man hele tiden involveret i fem-seks sideløbende projekter, så der er lidt flere bolde
i luften,« siger Steen.
Men stress udvikler det sig ikke til.
»VELUX har en god arbejdskultur, der respekterer en rimelig balance mellem arbejdsliv og privatliv.
Det giver ikke stjerner på skuldrene
at blive på kontoret til klokken syv
hver aften,« siger han.

produktions-, administrations- og udviklingsafdelinger fordelt over hele landet.
Hvis du vil vide mere om at arbejde
i VELUX, er du velkommen til at kontakte vores Human Resources afdeling
i Hørsholm på telefon 45 16 40 00. Du
kan også læse mere om dine muligheder på www.velux.dk/job

