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Den første dag gik med at vi skulle mødes på
en skole i Lire, hvor de uddanner lager og
logistik elever. Her skulle vi mødes med en
faglærer, som kunne fortælle os om hvordan
deres skolesystem virker, på lager og
logistikuddannelsen. Hvor efter vi fik en
rundvisning på skolen og fik set deres
lagerlokaler, som er væsentlig mindre end
det der er på skolen i Fredericia. Derefter
kørte vi ud til virksomhederne som vi skulle
være ved de følgende 3 uger.
For mit vedkommende skulle jeg være ved en virksomhed der hedder Thanke, som er en
virksomheden der sælger alt hvad man kunne forstille sig at købe i en boghandel. Det kan være,
bøger, papir, skriveredskaber, puslespil, spil osv.
Hvor jeg fik en masse information om virksomheden, mødetider osv. Derefter fik jeg en rundvisning i
virksomheden, hvor jeg så deres lager og deres Autostore, og fik forklaret hvordan deres lager køre.
Efter alle informationerne, brugte jeg de efterfølgende timer i deres varemodtagelse. Her fik jeg
mulighed for at kigge på deres lagerstyrringsystem, og prøve at navigere lidt i det. Da havde to
forskellige måder af modtage på, det ene er på hel paller, på deres manuelle lager, hvor deres
kunder har et minimumantal de skal bestille, som svare til hvad der er i en kasse. Den anden måde er
til deres autostore, hvor det bliver håndteret i enkeltstyks. Derudover har de et bufferlager, hvor de
kan hente hele paller af en pågældende vare når pallen på lokationen er tom, derved kan de fylde
deres manuelle lager op, af de varer de har til at ligge på deres bufferlager.

De efterfølgende dage brugte jeg i deres autostore. Autostore er et automatiseret robotlager, som
er opbygget af et gitter, hvor man anbringer en masse kasser i, hvor robotterne kan køre oven på
gitteret, og flytte rundt på kasserne. Så man står ved en port, som er et bord med et hul i, der
kommer kasserne med varerne så til dig, hvor du tager det antal man skal plukke, hvorefter der
kommer en ny kasse med en anden slags vare osv.

På den 4. dag, startede det hele som normalt. Men inden vi nåede middag, blev jeg ringet op af min
medstuderende som var ved en anden virksomhed, at vores mobilitetsophold var blevet afbrudt på
grund af Covid-19, og at vi skulle hjem til Danmark så snart det var muligt. Det blev besluttet af
virksomhederne og skolerne, blandt andet fordi mange skulle arbejde hjemme fra hvis muligt, og så
var det ikke sikkert der vare hænder nok til at lære os op. Men også så vi ikke stod i en situation hvor
vi ikke kunne komme hjem. Så det blev desværre et kort ophold.
Men taget alt i betragtning, har det været en rigtig god oplevelse. Alle på Thanke har været meget
flinke, og meget hjælpsomme. Så kan jeg sige at jeg har lært noget, på den korte tid.
Vi nåede desværre ikke at opleve så meget i vores fritid, men det er et meget fint område.

