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Dette kursuskatalog består af en række beskrivelser af de forskellige kurser, som deltagere på 

Boost kan vælge mellem. Beskrivelserne er lavet af underviserne og redigeret af Dansk El-

Forbund. Derfor fremgår beskrivelserne ikke ens.   
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Robotter med kunstig intelligens & overspændingsbeskyttelse 
og installationsbestemmelser 
Kursusafholder: Shape Robotics & Phoenix Contact 

Målgruppe: Alle kan deltage 

 

Fredag aften: Overspændingsbeskyttelse og de nye 
installationsbestemmelser 
På denne del af kurset vil du få gennemgået bestemmelserne i standardsamling til 

installationsbekendtgørelsen DS/HD 60364-4-443 og DS/HD 60364-5-534, så du fremover ved 

hvornår og hvordan, du skal installere overspændingsbeskyttelsesudstyr i forskellige typer af 

installationer. 
Vi vil også komme ind på, hvorfor det er så vigtigt, at der bliver installeret 

overspændingsbeskyttelse i de forskellige typer af installationer.  

• Årsager til transienter/overspændingers opståen (koblinger, lyn) 

• Installation af overspændingsbeskyttelse i forskellige strømforsyningssystemer 

• Beskyttelse af måle-/signalkredse, datanetværk, antennesystemer og 

telekommunikationsanlæg 

• Demonstration af overspændingsbeskyttelse (2 forskellige tests) 

Sidst og ikke mindst vil vi fortælle lidt om nogle af de spændende produkter, som Phoenix Contact 

lancerer: PTFIX Flexible fordelerblokke, VAL-MS-PT Overspændingsbestyttelse med push-in 

terminaler, Step Power Strømforsyninger 

Lørdag & Søndag: Programmering af robotter med kunstig intelligens 
Robotter, kunstig intelligens (AI) og automatisering vil få en stor indflydelse på fremtiden. På dette 

kursus vil du få hands-on erfaring med programmering af robotter, der ved hjælp af kunstig 

intelligens skal løse en realistisk automatiseringsopgave.  

Opgaven er at sortere tomater ved hjælp af en ”kunstig intelligens algoritme” som I skal 

implementere fra bunden. Til kurset anvender vi Fable robotter fra Shape Robotics.  

Afhængigt af temperament og erfaringsniveau kan du vælge at programmere robotterne i Python 

eller visuel Block kode. 

Deltagere bedes medbring en computer - PC eller Mac der skal bruge til programmering af 

robotterne. 
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Kabeldimensionering – nemt med moderne software 

Kursusafholder: IGE+XAO 

Målgruppe: Alle kan deltage 

 

 

Beskrivelse 
Målet med kurset er, gennem nogle praktiske dimensioneringseksempler, at skabe en forståelse 

for teorien og praksissen bag ved kabel-dimensionering af elinstallationer. Der vil i løbet af kurset 

blive gennemgået teori og regler vedrørende overstrøms- og kortslutningsbeskyttelse samt 

fejlbeskyttelse.  
Når kurset er slut, vil du være godt klædt på til at kabel-dimensionere en elinstallation jf. 

gældende regler og standarder. 

Al undervisning bliver lavet med udgangspunkt i vores beregningssoftware Caneco, så det er 

derfor vigtigt at du selv medbringer en bærbar pc med windows 10 installeret. 

 

På kurset vil vi bl.a. gennemgå 

• Strømværdier efter 60364 

• Korrektioner af disse strømværdier (ks, kt, ktm…) 

• Valg af koblingsudstyr 

• Spændingsfald 

• Kortslutningsniveauer 

• Energigennemstrømning 

• ”Grøn dimensionering” / effekttabsberegning 

• Økonomiske overvejelser i forbindelse med dimensionering 
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Den Grønne Omstilling  
Kursusafholder: Solar School 

Målgruppe: Alle kan deltage 

 

Den grønne omstilling: 
Den grønne omstilling vil være en stor del af mange elektrikeres arbejdsdag i de kommende år, og 

derfor er dette kursus en mulighed for at få snust lidt til den kommende agenda. 

På kurset tager vi udgangspunkt i nogle af de højt aktuelle temaer, som knytter sig til den grønne 

omstilling, som er følgende: 

- Varmepumpe  

- Solcelle  

- Ladestander  

Undervisningen vil være en blanding af teori og hands-on opgaver, som har udgangspunkt i 

elektrikerens hverdag.  Du vil via kurset opnå viden om lovgivning, projektering og afprøvning 

inden for ovennævnte områder.  

 

Krav til el-teknisk arbejdsudstyr: 
Da undervisningen i høj grad vil være praktisk, stiller vi krav til at kursisterne medbringer el-teknisk 

arbejdsudstyr.  

• Skruetrækkere 

• Skævbider, spidstang og afisoleringstang 

• Tangamperemeter og multimeter (hvis haves) 

• Værnemidler (sikkerhedsbrille, handsker og sikkerhedssko)  

Maks. antal deltagere: 16 deltagere 

Varighed: Fredag til Søndag 
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Intelligent Videoovervågning 
Kursusafholder: Hikvision 

Målgruppe: H1 eller mere.  

 

Kursusindhold: 
På dette kursus vil du få grundlæggende viden og forståelse for installation og programmering af 

Intelligent videoovervågning. På kurset vil du få mulighed for at arbejde med avanceret ANPR-

kamera, TVO-kamera og NVR-udstyr.   

 

På kurset vil du lære:  

• Basis forståelses for CCTV og AI teknologi i kamera løsninger.  

• Hands on med programmering af avanceret kamera- og videoudstyr.  

• Forståelse for den nyeste udvikling inden for kunstig intelligens i videoovervågning. 

• Termiske kamera, videoovervågning, temperatur og brandsikring.   

• Introduktion til avanceret software-platforme og Cloud-systemer.    

• Gennemgang af andre Kamera systemer som Face-terminaler, Videoporttelefoner mm.    

 

Varighed: Fredag til Søndag 

Maks. antal deltagere: 14 deltagere 

Krav til deltager: Skal selv medbringe bærbar PC. 
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Avanceret Simatic  
Kursusafholder: Siemens 

Målgruppe: H3, H4, Ung-svende & akademistuderende 

 

 

Dette kursus henvender sig til kursister, som allerede besidder en grundlæggende viden om 

Simatic. På kurset benyttes der S7-1500, Div. HMI-paneler og der stilles PG’er til rådighed for 

undervisningen. 

 

Der vil blive udleveret software som de enkelte kursister kan tage med hjem.  

 

På kurset anvendes der både en praktisk og teoretisk tilgang, hvor kursisterne får ny viden og 

praktisk erfaring inden for følgende emner:  

• Basis omkring PROFInet 

• Non-optimeret / Optimeret hvad betyder det? 

• Forskelle imellem S7-1200/S7-1500 

• Hardware opsætninger herunder Data Set Record 

• HMI baseret på WinCC Unified samt i TIA portalen 

• Diagnose PC, PLC, HMI, Web Server, hvilke data kan jeg få ud af systemet?  

• Web Server på CPU 

• VoT en lille lækkerbisken  

• OPC UA samt andre nye spændende netværks ting. Hvorfor benytte Managed løsninger? 

• Options software pakker  

o TIA Selection Tool 

o Proneta 

o Simatic Automation Tool  

• Generering af hardware konfiguration direkte fra TIA Selection Tool 

• Simulerings værktøjer herunder PLC-Sim Advanced, HMI Simulatoren samt PLC-Sim  

• Nye indbyggede Security løsninger direkte i CPU’erne 
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Diagram- og hustegninger i SEE Electrical 
Kursusafholder: IGE+XAO 

Målgruppe: Alle kan deltage 

 

 

Beskrivelse 
På dette kursus vil du lære, hvordan du tegner din styring og husinstallation i SEE Electrical, få et 

indblik i relevante standarder og regler samt hvorfor du skal udarbejde din 

tegningsdokumentation. 

Efter seminaret vil du være i stand til selv at tegne din styring og husinstallation i SEE Electrical 

samt vide hvordan du overholder relevante standarder og regler. 

 

Alt undervisning foregår med udgangspunkt i praktiske eksempler, som du selv får lov at arbejde 

med. Det er derfor vigtigt at du medbringer en bærbar PC. 

 

På kurset vil du lære:  

• At udarbejde en mindre relæ- og PLC styring 

• At generere grafiske lister  

• At oprette egne symboler 

• At udarbejde husinstallationstegninger, indsætte symboler og kabler  

• At dokumenterer en gruppetavle inkl. varmetabsberegning 

• Hvad lovkravene er for el-dokumentation af styringer og husinstallationer 

 

Spørgsmål? 
Kan du sende til info@ige-xao.dk  

Du kan også besøge vores hjemmeside www.ige-xao.dk  

 

  

mailto:info@ige-xao.dk
http://www.ige-xao.dk/
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ABB Terra ladere, Schuko-materiel & ABB i-bus KNX 
Kursusafholder: ABB 

Målgruppe: Alle kan deltage  

 

Fredag:  
Fremtiden for de nye elektrikere bliver mere og mere digital. Derfor er det vigtig at opfylde de nye 

krav i forhold til elbil ladere, sammenhængende bygningsautomatik og fleksible elinstallationer.  

Det vil også kunne bruges til at få en højere rating i de nye DGNB-bygninger.  

 

• Lade standere til elbiler  

• LED belysning og simpel Bygningsautomatik   

• Tjen flere penge ved brug af Schuko 

 

Lørdag & Søndag:  
Lad KNX blive en del af din ”værktøjskasse”    

På dette kursus kan du tilegne dig viden om opbygning af et KNX-netværk på Twisted Pair- og 

KNXnet/IP-niveau. Ydermere får du en grundlæggende introduktion til KNX. 

 

Vi sætter især fokus på programmering og hands on. Der vil være demotavler til rådighed, som 

gør det praktisk muligt at konfigurere et bredt udsnit af opgaver: fx dagslysregulering, varme, køl, 

solafskærmning og forskellige funktionsscenarie samt opbygning af visualisering. 

 

Vi giver dig tips og tricks til, hvordan du kommer i gang med KNX, og hvordan du får succes 

hermed, så det kan blive en fast del af din værktøjskasse i fremtiden.  

 

KNX-standarten:  

• Åben protokol til bygningsautomation 

• Styrer alle funktioner i boliger og bygninger 

• Ét kabel – mange funktioner 

• Ét konfigureringssoftware ETS til alle produkter 
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Du skal selv medbringe din egen Windows 10 PC med administrator rettigheder til KNX-

undervisningen. 

LED installation og lovgivning & Smart Home og IOT  
Kursusafholder: Logic Group 

Målgruppe: Alle kan deltage 

 

Fredag: LED med Hidealite  
Er du skarp i den nye installationsbekendtgørelse i forbindelse med installation af 

belysning? Hvis ikke – så mød op og få viden og inspiration til hvordan du overholder 

lovgivningen.  

Vi gennemgår bl.a.: 

• Installation af drivere - hvornår skal driver fastgøres? 

• Downlight installationer i vådrum 

• Installation og dimensionering af konstantstrømsløsninger 

• Nedgravningsspot – hvordan gør man? 

• Opdatering omkring regler vedr. tekniske data 

• Dimensionering af LED-strip installationer 

• Spændende nyheder 

• Spørgsmål, svar og debat 

 

Ved gennemgang af hvert emne vil der blive fremvist produkter og givet forslag til 

løsninger. 

Kursusindhold: Lørdag & Søndag – Logic Group 
På dette kursus vil du blive introduceret for Smart Home og IOT-teknologi baseret på de trådløse 

teknologier Z-Wave Plus og ZigBee 3.0. Du vil lære at programmere Smart Home anlæg på åben 

Z-Wave Plus teknologi, hvor kun fantasien sætter grænser. Og med udgangspunkt i komfort, 

tryghed og sundhed, samt lidt energibesparelse, for brugerne af Smart Home, vil du lære, 

hvordan dette kan opnås. 

Du prøver kræfter med at udføre egne Smart Home anlæg, på det udstyr, der stilles til rådighed 

under undervisningen. Du vil lære at udføre intelligent lysstyringer, soft-alarm anlæg, 3 part 

opsætninger til SONOS lyd og HUE lys. Desværre kan vi ikke stille VELUX vinduer til rådighed, men 

du vil blive introduceret i integration til disse. 
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Kurset vil indeholde ca. 50% teori og 50% hands on. 

Har du spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Nicklas 

Hylleberg, mail: nhy@logic-group.com, web: www.logic-group.com 

WISER & KNX Grundkursus 
Kursusafholder: Schneider Electric 

Målgruppe: Alle kan deltage 

 

Fredag: WISER, nok det nemmeste Smart Home system til dato 
Et komplet og sikkert system med endeløse muligheder - og baseret på LK FUGA® 

Med en vifte af produkter og automatiserede løsninger, der både er nemme at installere og anvende, gør 

Wiser-systemet hjemmet mere komfortabelt, trygt og energioptimerende. Wiser har samlet de mest 

eftertragtede smart home-funktioner i ét komplet system, der løbende kan udvides og skræddersyes til 

individuelle behov – og cybersikkerhed har naturligvis topprioritet. 

Og så er det baseret på LK FUGA – med den velkendte kvalitet og det klassiske design. Alt det gør det 

nemmere for dig at sælge Wiser! 

På kurset får du en introduktion til Wiser og hvordan Wiser og KNX kan anvendes. 

 

https://www.lk.dk/professionel/produktoversigt/intelligente-systemer/wiser/sortiment-og-funktioner/ 

 

Lørdag & Søndag: KNX  

På dette grundkursus får du KNX helt ind under huden. Et intensivt KNX-kursus, hvor du får en 

grundlæggende introduktion til KNX-teknologien, datatstruktur og netværkstopologi, hvor vi sætter fokus på 

programmering og hands on. Komplette demotavler gør det muligt i praksis at konfigurere et bredt udsnit 

af automationsopgaver som, varme, køl, solafskærmning og i forskellige funktionsscenarier, hvor et udvalg 

af sensorer og betjeningsmuligheder sættes i spil. 

 

Du får en fortrolighed til KNX-systemet, anvendelsesmuligheder og de mange fordele KNX bidrager med for 

dig og for kunden. 

 

Du får indblik i integration, og hvordan KNX kan kommunikere med andre protokoller som DALI, IP, BACnet, 

Modbus mm. samt Visualisering. 

 

KNX: 

• Åben protokol til bygningsautomation 

mailto:nhy@logic-group.com
http://www.logic-group.com/
https://www.lk.dk/professionel/produktoversigt/intelligente-systemer/wiser/sortiment-og-funktioner/


 

11 

 

• Styrer alle funktioner i boliger og bygninger 

• Ét kabel – mange funktioner 

• ETS standard-konfigureringssoftware 
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LED installation og lovgivning, DALI 2 og Home Control 
Kursusafholder: Hidealite, EL-konsulenterne og Niko-Servodan 

Målgruppe: H1 eller mere 

 

 

 

Fredag: LED med Hidealite  
Er du skarp i den nye installationsbekendtgørelse i forbindelse med installation af 

belysning? Hvis ikke – så mød op og få viden og inspiration til hvordan du overholder 

lovgivningen.  

Vi gennemgår bl.a.: 

• Installation af drivere - hvornår skal driver fastgøres? 

• Downlight installationer i vådrum 

• Installation og dimensionering af konstantstrømsløsninger 

• Nedgravningsspot – hvordan gør man? 

• Opdatering omkring regler vedr. tekniske data 

• Dimensionering af LED-strip installationer 

• Spændende nyheder 

• Spørgsmål, svar og debat 

 

Ved gennemgang af hvert emne vil der blive fremvist produkter og givet forslag til 

løsninger. 

Lørdag & Søndag: Lysstyring med DALI og Home Control med Niko-
Servodan 
DALI 2: 

På kurset får du lov til at afprøve din viden med praktiske opgaver, hvor du lærer, hvordan et DALI 

lysstyringssystem er opbygget og kan programmeres. Derudover opnår du viden om DALI 

zoneopdelt dagslysstyring.  

• Dagens krav til lysstyring  

• Hvordan er et DALI system opbygget, og hvilke komponenter indgår?  

• Indholdet i DALI protokollen IEC 62386, og hvilken betydning det har for dig  

• Hvordan kan et DALI system programmeres?  

• Dagslysstyring med DALI stand alone komponenter  
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Niko Home Control: 

På kurset får du lov til at afprøve din viden med praktiske øvelser, hvor du lærer, hvordan Niko 

Home Control systemet er opbygget og hvordan det programmeres og idriftsættes. Kurset 

indeholder praktikøvelser, hvor vi prøver at arbejde med konfiguration af systemet og med 

programmering af forskellige avancerede funktioner. 

• Niko Home Control produktprogrammet og systemopbygning 

• IoT partnerskaber i det smarte hjem - meget mere end lysstyring 

• Hvordan bruges software til konfiguration 

• Basis – og avancerede funktioner 

• Eksempler på konfiguration (praktiske øvelser – medbring egen PC) 

• Idriftsættelse af Niko Home Control løsninger 

Spørgsmål og sparring på egne projekter 

 

Husk! Medbring egen PC med USB port samt smartphone med mini jack 
stik eller adapter. 

Du skal også downloade følgende Software: https://www.niko.eu/da-
dk/downloads/software 

 

Præsentationer af kurset:  
https://www.youtube.com/watch?v=G16JVz--lJA 

https://www.youtube.com/watch?v=_uOYO-aJSaE 

https://www.youtube.com/watch?v=hSqNzqcRokM  

https://www.youtube.com/watch?v=ET2inu5h6_Q  

https://www.youtube.com/watch?v=ceVD3tcQ-BM 

https://www.youtube.com/watch?v=uifjA5gYFSM 

https://www.youtube.com/watch?v=Pfg8FvXFiyE 

  

https://www.youtube.com/watch?v=G16JVz--lJA
https://www.youtube.com/watch?v=_uOYO-aJSaE
https://www.youtube.com/watch?v=hSqNzqcRokM
https://www.youtube.com/watch?v=ET2inu5h6_Q
https://www.youtube.com/watch?v=ceVD3tcQ-BM
https://www.youtube.com/watch?v=uifjA5gYFSM
https://www.youtube.com/watch?v=Pfg8FvXFiyE
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LEGO robotteknik (STEM)  
Kursusafholder: Den jydske Haandværkerskole 

Målgruppe: Grundforløb eller mere.  

 

Beskrivelse: 
Kurset giver en grundlæggende viden og forståelse for brugen og 

programmering af robotter i programmeringssprog til LEGO Mindstorms EV3 Education 

edition. Undervisningen vil bestå af både teori og praktik. 

Der arbejdes løsningsorienteret frem mod målet.  

 

Undervisningsmetode: STEM-didaktik, forløbet bygger bro over den faglige adskillelse af 

matematik, science, teknologi og entreprenørskab med forløbets innovative og kreative 

tilgang til opgaven. 

 

Mål: 
Efter kurset har deltageren en grundlæggende viden og forståelse for brugen og 

programmering af robotter i Phython og LEGO Mindstorms EV3 Educations 

edition. Deltageren lærer teorien bag Phython programmering og prøver teorien 

af i praksis med hands-on på robot m.m. 

 

På kurset vil du lære: 
• Forståelse for logikken bag sekventiel programmering 

• Forståelse for Phython programmering 

• Forståelse for programmeringssoftware til LEGO Mindstorms EV3. 

• Forståelse for teknologien af forskellige sensorer, aktuatorer og temperaturfølere, og 

brugen af disse i programmeringsopgaver. 

• Forståelse for dataopsamling, og brugen af data iprogrammeringssammenhænge. 

• Hands-on programmeringsopgaver, beregning, software-fejlfinding og dataopsamling. 

• At arbejde innovativt, kreativt og løsningsorienteret med opgaven. 
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Robotteknologi (grundlæggende) 
Kursusafholder: Den jydske Haandværkerskole 

Målgruppe: H1 eller mere 

 

Beskrivelse: 
På dette kursus vil du få en grundlæggende viden og forståelse for installation og 

programmering af robotceller. Undervisningen vil både bestå af teori og praksis, 

hvor du får mulighed for at arbejde med UR-robotter m.fl. samt PolyScope 

programmering. 

 

På kurset vil du lære 
• Mindre hands-on programmeringsopgaver og tilretninger i en 

robotprogrammeringsopgave via et touch-panel eller programmeringsenhed. 

• Forståelse for risikovurdering på en robot/robotcelle og tilhørende værktøjer. 

• Grundlæggende viden om reglerne for sikkerhed på robotter og robotceller, herunder 

orientering om afstand fra robot til sikkerhedshegn, lysgitres reaktionstid samt reglerne 

for nødstop. 

• Grundlæggende idriftsættelse af en robot og tilslutning af periferudstyr på 

robottens I/O-moduler. 
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Sol- og vedvarende energi 
Kursusafholder: Den jydske Haandværkerskole 

Målgruppe: H1 eller mere 

 

Beskrivelse:  
• Anlægsdimensionering generelt og set i forhold til BR18 energiklasse.  

• Solceller, praktisk montage og tilslutning. Herunder net tilslutning, inverter 

og beskyttelsesudstyr.  

• Service samt avanceret fejlfinding med bl.a. termografering og PV-tester.  

• Dataopsamling fra solcelleanlæg, vha. EmonPi system (open source).  

o Oprettelse af grafisk brugerflade.  

o Praktiske målinger.  

• På kurset er der både teori og praktiske opgaver.  

 

Krav til deltager:  
Skal selv medbringe bærbar PC 

 

  



 

17 

 

 

Bygningsautomatik med PLC 
Kursusafholder: Beckhoff & KT Electric A/S 

Målgruppe: 

 

Dette kursus er kommet med på Boost sent i processen, og derfor er kursusbeskrivelsen endnu 

ikke udarbejdet. Der vil blive uploadet en kursusbeskrivelse så snart som muligt.  

 

Kursusplanlæggerne stiller dog følgende krav til deltagere:  

1) Du har på et tidligere tidspunkt stiftet bekendtskab med PLC.  

2) Du har gode IT-kundskaber 

3) Du gennemlæser et materiale, som sendes til dig op til Boost.  

4) Du har installeret udviklingsplatformen TwinCat inden kurset starter.  
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Overspændingsbeskyttelse og installationsbestemmelser, 
Home Control & Installationstest 
Kursusafholder: Phoenix Contact, Niko-Servodan & FLUKE 

Målgruppe: Alle kan deltage 

 

Fredag aften: Overspændingsbeskyttelse og de nye 
installationsbestemmelser 
På denne del af kurset vil du få gennemgået bestemmelserne i standardsamling til 

installationsbekendtgørelsen DS/HD 60364-4-443 og DS/HD 60364-5-534, så du fremover ved 

hvornår og hvordan, du skal installere overspændingsbeskyttelsesudstyr i forskellige typer af 

installationer. 
Vi vil også komme ind på, hvorfor det er så vigtigt, at der bliver installeret 

overspændingsbeskyttelse i de forskellige typer af installationer.  

• Årsager til transienter/overspændingers opståen (koblinger, lyn) 

• Installation af overspændingsbeskyttelse i forskellige strømforsyningssystemer 

• Beskyttelse af måle-/signalkredse, datanetværk, antennesystemer og 

telekommunikationsanlæg 

• Demonstration af overspændingsbeskyttelse (2 forskellige tests) 

Sidst og ikke mindst vil vi fortælle lidt om nogle af de spændende produkter, som Phoenix Contact 

lancerer i 2021: PTFIX Flexible fordelerblokke, VAL-MS-PT Overspændingsbestyttelse med push-in 

terminaler, Step Power Strømforsyninger 

Lørdag: Niko Home Control 
På kurset får du lov til at afprøve din viden med praktiske øvelser, hvor du lærer, hvordan Niko 

Home Control systemet er opbygget og hvordan det programmeres og idriftsættes. Kurset 

indeholder praktikøvelser, hvor vi prøver at arbejde med konfiguration af systemet og med 

programmering af forskellige avancerede funktioner. 

• Niko Home Control produktprogrammet og systemopbygning 

• IoT partnerskaber i det smarte hjem - meget mere end lysstyring 

• Hvordan bruges software til konfiguration 

• Basis – og avancerede funktioner 

• Eksempler på konfiguration (praktiske øvelser – medbring egen PC) 

• Idriftsættelse af Niko Home Control løsninger 
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Spørgsmål og sparring på egne projekter 

 

Husk! Medbring egen PC med USB port samt smartphone med mini jack stik eller adapter. 

Du skal også downloade følgende Software: https://www.niko.eu/da-dk/downloads/software 

 

Søndag: Installationstest 
Hvorfor tester vi elektriske installationer? For at sikre at de er trygge at benytte, at de er egnede til 

det de er brugsbestemt for og for at sikre at alle love overholdes.  

 

Flukes installationstester i 166x-serien tester effektivt i forhold til alle lokale forskrifter.  

Vi snakker om hvilke test som skal udføres, hvorfor det er vigtigt at udføre dem, samt hvordan de 

udføres i praksis.  

 


