
Coding Class dag 5: Præsenter for 
virksomheden 
Opbygning af dagen: 

a. Mød virksomheden 

b. Præsentér prototyper og feedback 

c. Evaluering 

Dag 5 er en meget løst struktureret dag, hvor rigCg meget aDænger af virksomhedens indhold og klassens 
Cdsramme. Der er nogle virksomheder, der har flere Cmers indhold Cl dagen, hvor andre virksomheder vil 
møde op i klassen og høre fremlæggelser. 

Nogle gange tager læreren imod Clbuddet om, at underviseren kommer ud og gør klar med eleverne (mest 
grundet rejsekortsregler kl 9 Cdligst afgang). I så fald tager man ud og gør det sidste færdig, øver 
fremlæggelser osv. 

- Det vigCgste som underviser er at forsøge at facilitere, at fremlæggelsen aDoldes hos 
virksomheden. DeNe er en løbende indsats, hvor man allerede Cdligt i forløbet skal arbejde 
henimod deNe. 

- Så vidt muligt opfordrer vi virksomheder Cl at gemme deres indhold Cl ePer fremlæggelser, men det 
varierer meget. 

- Vi regner normalt med 10-15 min pr. fremlæggelse, men det kan justeres. 

Det er svært at lave en decideret struktur for dag 5, og derfor er denne gennemgang bygget op omkring de 
forskellige indhold, men de kan sagtens komme i en anden rækkefølge. 

Sørg for at dagen starter med en gennemgang af, hvad der skal ske på dagen, og at eleverne får genfortalt, 
at alle godt ved, at de kommer med nogle prototyper, som de ikke har haP megen Cd Cl at lave. Derfor er 
det intet problem, hvis der er noget, som ikke virker ePer hensigten, eller hvis der er noget, som de ikke er 
blevet færdige med. Det er helt ok. Så forklarer eleverne bare, hvad idéen med det var, eller de åbner ”see 
inside”, og viser det frem derinde. Det er også vigCgt at underviseren er opmærksom på deNe under 
fremlæggelsen og hjælper eleverne igennem, hvis der kommer problemer. 

Når hver gruppe har gennemgået deres fremlæggelse, så er det salens tur Cl at sClle spørgsmål eller komme 
med feedback, og gruppen bestemmer rækkefølgen af spørgsmål. Det er lige meget, om det er ude hos 
virksomheden eller på skolen, underviseren faciliterer fremlæggelserne, så eleverne får en succesoplevelse 
med Coding Class, Åben skole og det at fremlægge. 

Mød virksomheden  
Eleverne ankommer Cl virksomheden, og de bliver præsenteret for lokalet og vist rundt, hvis det er muligt. 
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Hvis det er nødvendigt, fortæller man klassen om, hvordan man opfører sig på en arbejdsplads, men det 
klarer lærerne næsten alCd. 

Evaluering 
Hvis der er mulighed for det, så gennemgår vi en kort evaluering, hvor vi hører elever, lærere og virksomhed 
om, hvad de har syntes om Coding Class og vores elementer. Er der noget, de tænker kan gøres anderledes, 
eller er der noget, som de synes, vi burde gøre på en anden måde. Det er ikke alCd, deNe giver mening, 

men oPest 😊  

Jeg afsluNer alCd med at spørge både virksomhed og lærere, om det er ok, at jeg sender et evalueringsark, 
fordi vi jo gerne løbende vil blive bedre og bedre, og at det hjælper meget, hvis de udfylder deNe, så vi har 
noget at arbejde med.
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