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I efteråret fik AKB udviklet en uddannel-
sesstand med materialer for de penge 
som Ahlsell Danmark har sponsoreret til 
den såkaldte uddannelsespulje. Uddan-
nelsesstanden fik sin ilddåb på to mes-

ser i efteråret i henholdsvis Frederiks-
borg- og Bella centrene. På de to messer 
var cirka 38.000 unge på besøg og cirka 
1.000 var forbi AKBs uddannelsesstand. 
Så standen og materialerne er grundigt 
testet!

Nu er standen og dens forskellige dele 
igen klar til at komme ud at præsentere 
kølebranchen overfor uddannelsessø-
gende og andre, der kunne gøres interes-
seret i arbejdet som køletekniker.

Hold øje med de lokale og regionale ud-
dannelsesfremstød og grib chancen for 
at tiltrække flere hænder til branchen el-
ler din egen virksomhed. 

Uddannelsesstanden 
er klar til udlån!

AHLSELLS UDDANNELSESPULJE

I maj 2018 indgik AKB og Ahlsell Danmark Aps en samarbejdsaftale. Med 
aftalen donerer Ahlsell op til 15.000 kroner per AKB-medlem (afhængigt af 
omsætningen) til uddannelsespuljen. I 2018 blev det til et flot beløb på over 
200.000 kroner.
Uddannelsespuljen skal hjælpe kølebranchen til at få flere og bedre lærlinge. 
Både ved synliggørelse af de spændende udfordringer branchen giver og ved 
målrettet hjælp og talentpleje.

AKBs UDDANNELSESSTAND

I AKBs sekretariat står uddannelsesstanden klar til udlån til medlemmer. 
Som medlem kan du gratis låne hele eller dele af standen med materialer 
til for eksempel en lokal uddannelsesmesse, besøg på uddannelsesste-
der eller til præsentation af kølebranchen i det hele taget.



AKB NYT  I  NR. 1  I  FEBRUAR 2019AKB NYT  I  NR. 1  I  FEBRUAR 2019

Piger kan også køleteknik! 
På uddannelsesmesserne i Frederiks-
borg- og Bella centrene havde AKB en lille 
konkurrence, hvor de unge kunne prøve 
kræfter med at bukke kobberrør som en 

køletekniker.

Nu er kølebranchen jo en mandsdomine-
ret branche, men blandt de unge besø-
gende var også en del piger, og nogle af 
dem klarede sig rigtig godt. 

4 piger klarede den lidt svære opgave at 
bukke rørene så præcist, at de passede 
i den drilske skabelon. De fi k poser med 
AKB-bolcher som præmie og AKB fi k lov 
til at beholde deres fi ne prøve som bevis 
på, at piger også kan køleteknik. 

Tillykke til 
Valeri, Emilie, Sandra og Victoria!

En interaktiv folder om arbejdet 
og uddannelsen som køletekni-
ker. Folderen kan vise en fi lm og 
360-graders billeder på en mo-
biltelefon.

Tidsskriftsholder (sammenklappelig) 
med 3 hylder (sammenpakket i egen 
taske: 45x13x30cm).

Tyggegummi i pakker med AKB-logo og 
link til den del af AKBs hjemmeside, hvor 
indholdet i køltekniker-uddannelsen er 
forklaret.

Der er også altid 
mulighed for at få 
nogle ekstra eksem-
plarer af AKB Nyt.

Skriv eller ring til sekre-
tariatet hvis du vil låne 
dele af standen: 
akb@koeleteknik.dk eller 
4632 2111. Hvis du ikke 
selv kan afhente mate-
rialerne, betaler Uddan-
nelsespuljen for fragt i 
rimeligt omfang.

AKBs UDDANNELSESSTAND

En disk med 1 indvendig hyl-
de (Mål i sammenpakket ud-

gave: 90x110 cm).

2 beachfl ags og 1 roll-up (Mål 
i sammenpakket udgave: 3 

tasker á 85x12 cm).

Et demonstrationskøleanlæg 
med AKB-logo, der genererer 

rimfrost og er velegnet til at 
forklare de grundlæggende 
dele og mekanismer i et kø-
leanlæg. Mål: 85x45x110 cm. 

Har ikke egen emballage og 

kræver derfor egnet ind-
pakning under transpor-
ten.

Bukketænger samt en 
skabelon. Disse dele er 
beregnet på, at besøgende på udstillin-
gen kan forsøge sig med at bukke kob-
berrør som en køletekniker. På den måde 
bliver det ikke bare snak, men også en 
praktisk udfordring som mange af de 
besøgende unge var glade for i efter-
året (mål på kuff ert med redskaber: 
43x21x70 cm). Dertil kan der eventuelt 
følge en rulle kobberrør med.

Uddannelsesstanden består af 
disse dele, som man kan låne 
samlet eller hver for sig:

AKBs UDDANNELSESSTAND

22. november var der uddannelsesmesse 
på Bornholm. Her havde Bornfrost lånt 

dele af uddannelsesstanden, og deres 
deltagelse på messen blev en succes, si-

ger Hans Hellisen fra Bornfrost:

”Der blev brugt ca. 100 L Softice mix 
tilsat blå farve, vi forsøgte at lave 
en Bornfrost blå softice, men mixen 
blev kun lyseblå
Der var rigtig mange besøgende, som 
fi k afprøvet deres færdigheder i at 
bukke kobberrør, lave kraver og spise 
Softice.”

Uddannelsesstanden på Bornholm


