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Vigtige begreber

Aktør
En der handler ud fra sin position. 
Handlingen er målrettet og bevidst.

CEO
CEO betyder Chief Executive Officer 
og er den højeste titel man kan have i 
et firma.

Adm. direktør
Den danske formulering af titlen CEO.

Sociale klausuler
Et krav i en kontrakt om at påtage sig 
en specifik social forpligtelse.

Ordfører
En der taler på vegne af sit parti om et 
bestemt område.

Forberedelse
I skal orientere jer på sitet

I skal forberede et møde, 
hvor industriens udvikling 
og fremtidsperspektiv er til 
diskussion. Dagsordenen er 
på sidste side og i skal alle 
forholde jer til punkterne og 
læse op på de ting I er usikre 
på. Der er fordelt aktører på 
næste side.

Gode råd: 
1. Læs op på din aktørs rolle 

i industrien, både historisk 
og nutidig

2. Undersøg hvad din rolles 
position i forhold til virk
som heden/ministeriet m.v.

i. Det kan være en fordel at 
finde ud af hvem der er og  
google vedkommendes 
navn for information

3. Diskutér hvordan fremti
den ser ud for din aktør

4. Forbered argumenter i 
forhold til punkterne på 
dags ordenen

Dagsorden

1.0 Velkomst
2.0  Hvad er industriens 

udfordringer netop nu i 
Danmark?

2.1  Forslag til løsning af  
udfordringerne

3.0  Hvad er karakteristisk 
for en moderne industri i 
dagens Danmark?

4.0  Er sociale klausuler en 
god idé?

5.0  Hvordan løser vi udfor
dringerne med elev/lære
pladser 

6.0  Afsluttende bemærknin
ger
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Aktør Rolle i virksomheden Dem der er i gruppen

1 B&O Direktør og udviklingschef  

2 Udenrigsministeriet
Handels og udviklingsministeren  
og en embedsmand

3 Teknisk skole Direktør og bestyrelsesformand  

4 Fransgaard A/S Direktør og salgsansvarlig  

5 Grundfos A/S
Group president (CEO) og koncern
bestyrelsesformand

6 Dansk Industri Adm. Direktør og vicedirektør

7 EEO Formand og EUDrepræsentant

8 GØMA Servicechef og salgschef  

9
Randers Tandhjulsfabrik 
A/S

Fabrikschef og medarbejder  

10 Odder Barnevognsfabrik Direktør og produktionsmedarbejder

11 Søstrøm A/S Bestyrelsesformand og udviklings chef  

12 Socialdemokraterne Formand og arbejdsmarkedsordfører  

13 Venstre Formand og arbejdsmarkedsordfører  

14
Det konservative 
Folkeparti

Formand og arbejdsmarkedsordfører  

15 Enhedslisten
Politisk ordfører og arbejdsmarkeds
ordfører
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