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Det blev slået fast ved den
netop afholdte generalfor-
samling på Københavns Tek-

niske Skole på Tuborgvej,
hvor hovedstadens industri-
tekniker- og i nogen grad
værktøjsmagerelever har de-
res daglige gang.

Fra skolen side blev det,

ved uddannelsesleder Søren
Engel, slået fast, at der nu ar-
bejdes målrettet og meget
seriøst med at skabe de rette
betingelser for fremtidens
elever inden for fremstil-

lingsindustrien. Og at skolen
vil gøre det, der skal til/er
muligt for, at udviklingen
fremadrettet, nu med indu-
striens hjælp, går den rigtige
vej.

Bestyrelsen for foreningen
kom ved arrangementet på
plads og består nu af i alt otte
personer, der har meldte sig
til at tage en tørn det kom-
mende år.

I løbet af de seneste otte
måneder er der rundt om i
landet etableret Support-
teams på SDE (Vejle), Her-
ningsholm (Herning) og
Learnmark (Horsens), ud-
over KTS (København).

Ligesom der er Support-
teams i opstartsfasen på
Mercantec (Viborg/Bjerring-

bro), Metal College (Aal-
borg) og SDE (Odense), op-
lyser direktør for Flextek,
Henning Dam, der er med til
aktivt at starte og støtte de
forskellige initiativer rundt
om i landet.

Supportteamene indgår så-
ledes i Supportteam Dan-
mark, der koordinerer ind-
satsen på landsplan, og skal
lave en messestand til Cop-
enhagen Skills i Bella Cen-
ter, der holdes 20. til 22. ok-
tober.

Messestanden skal efter-
følgende bruges på flere ud-
dannelsesmesser blandt an-
det Jump-uddannelsesmes-
sen i Vejle og DM i Skills i
Fredericia.

Initiativet er taget, for at de

danske brancheuddannelser
igen kan komme i den abso-
lutte top. Det sker hvis 
metalindustrien samarbejder
med erhvervsskolerne og re-
levante offentlige myndighe-
der, fremhæver Henning
Dam.

Supportteamene har mødt
stor bevågenhed og samar-
bejdsvilje hos kommunerne.
Den gennemslagskraft øges i
takt med at de enkelte sup-
portteams får flere medlem-
mer.

Henning Dam håber - og
tror - at der inden nytår vil
være 100 medlemsvirksom-
heder bag arbejdet med at
forbedre de teknologiske
rammer på uddannelsesste-
derne.

De etablerede supportteams rundt om i 
landet (på billedet KTS fra København) har
nu opbakning fra mere end 60 virksomheder.

På vej mod
noget større
Supportteam KTS er nu etableret med tilslutning fra 
otte virksomheder, flere leverandører af maskiner og
værktøj, Dansk Metal samt Region Hovedstaden.
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Den amerikanske teknologi-
virksomhed Lockheed Mart-
in og DTU har således netop
underskrevet en hensigtser-
klæring om at udvikle og ud-
føre en række forskningspro-
jekter i fælleskab.

Samarbejdet skal i første
omgang handle om projekter
inden for områderne test af
materialer, autonome syste-
mer, sensorer, rumteknologi
og geofysiske data.

”Det er videnskabeligt in-
teressant for DTU at samar-
bejde med en virksomhed,
der er blandt de teknologisk
førende inden for sit felt,” si-
ger koncerndirektør for in-
novation og entrepreneur-
skab på DTU, Marianne
Thellersen, og fortsætter:

“Lockheed Martin produ-
cerer fly, radarer, satellitter og
rumfartøjer, ledelsesinforma-
tionssystemer og meget mere.
Det er teknologier, hvor DTU
kan bidrage med relevant vi-
den og færdigheder.”

DTU har tidligere samar-
bejdet med Lockheed Martin
eksempelvis i forbindelse
med udviklingen af DTU
Space’ stjernekameraer.

Et samarbejde som
Lockheed Martin, ifølge Vi-
ce President for Internatio-
nal Science & Technology,
Dr. John D. Evans, har værd-
sat:

"DTU har været en værdi-

fuld partner for Lockheed
Martin blandt andet på Na-
sa’s New Frontiers-program,
hvor DTU’s forskere levere-
de Advanced Stellar Com-
pass-teknologien til Juno-
fartøjet. Dagens aftale giver
begge parter en struktur til at
udforske yderligere områder
for fremtidigt samarbejde,”
udtaler han, ifølge DTU. 

Lockheed Martin udvider
DTU-samarbejde
Den amerikanske teknologigigant
Lockheed Martin ønsker at forstær-
ke samarbejdet med DTU inden for
teknologiudvikling.


