Hvem er FMS?
Hvert år sender FMS mere end hundrede dygtige og motiverede maskinmestre og
automationsteknologer ud i verden klædt på til at gøre en forskel for en bæredygtig fremtid for
vores klode, for vores virksomheder, men i høj grad også for deres eget liv.
For os handler en god uddannelse nemlig om mere end blot at sikre vores studerende et godt
eksamensbevis. Den handler også om at skabe rum til, at de udvikler sig personligt og finder den
retning i livet, der passer til lige netop dem og deres drømme for fremtiden.
Vi tror på, at vores studerende skal vise vejen i den grønne omstilling både ved at gøre
eksisterende anlæg endnu grønnere, men også ved at udforske og udvikle nye teknologier. De
første skridt tages i undervisningen på FMS, hvor blandt andet Power-to-X, bæredygtige datacentre
og fremtidens energiø fylder i den daglige undervisning og på valgfagene.
På FMS vægter vi høj faglighed og trivsel lige højt. Derfor vægter vi også klasseundervisning og
gruppearbejde, fordi nære relationer er et solidt fundament for at kunne lære af hinanden og spille
hinanden gode. Vores studerendes store forskellighed er en kæmpe styrke.
Selv om her er plads til alle, er vi dog ikke større, end at ingen får lov til at gemme sig i mængden.
Vores dedikerede og engagerede undervisere kender deres studerende godt og har en god pejling
på, hvad der skal til for at den enkelte lykkes med faget, med uddannelsen og med
fremtidsdrømmene.

FMS Fredericia
På adressen i Fredericia udbydes maskinmesteruddannelsen ligesom det er her, kursus- og
efteruddannelsescenteret Videncenter for Drift & Vedligehold har til huse. FMS råder således over
meget moderne laboratorieudstyr og viden inden for netop vedligehold.
I Fredericia tilbydes desuden uddannelsen til automationsteknolog, og der lægges lokaler til
traineelæreruddannelsen – begge gennem UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. På
automationsteknologuddannelsen møder man de samme undervisere som på
maskinmesteruddannelsen, idet de kompetencer, automationsteknologer lærer, allerede er en del
af videngrundlaget på FMS. På traineelæreruddannelsen underviser UCL's egne undervisere,
medmindre der er praktisk undervisning i laboratorier.
Den centrale beliggenhed i Trekantområdet betyder, at der er mange virksomheder placeret nær
FMS. For FMS betyder det, at det er nemt at være i kontinuerlig dialog med erhvervslivet, samtidig
med at det gode samarbejde mellem skole og erhvervslive gør det let for skolens studerende at
finde en interessant praktikplads i nærområdet.

FMS Esbjerg
I Esbjerg udbyder FMS en dublet af maskinmesteruddannelsen i Fredericia, hvilket vil sige, at det er
den samme studieordning og det samme studieforløb begge steder. Dette gør, at man som
studerende har mulighed for at skifte uddannelsessted midt i studieforløbet uden problemer.
Esbjerg er Danmarks energimetropol, ligesom der er en mangeårig tradition for udbud af
maskinmesteruddannelsen i byen. Derfor var det stor glæde, at FMS i 2014 kunne starte
uddannelsen op i den historiske, "gamle" maskinmesterskole på Niels Bohrs Vej 3.
Bygningen blev renoveret, så de fysiske rammer matchede behovet på maskinmesteruddannelsen i
det 21. århundrede. Opstarten var en succes, og i dag er maskinmesteruddannelsen den største,
tekniske videregående uddannelse i Esbjerg.
I Esbjerg har FMS, ligesom i Trekantområdet også nære relationer til det lokale erhvervsliv, specielt
indenfor offshorebranchen.

FMS Sønderborg
Ligesom i Esbjerg udbydes her en dublet af maskinmesteruddannelsen i Fredericia. Afdelingen i
Sønderborg blev formelt indviet i august 2022, hvor de første studerende startede på
værkstedsforløbet på 1. semester.
Værkstedsforløbet er for de studerende, der kommer med en gymnasial baggrund, og som skal
lære om teknik og opnå erhvervserfaring, inden de starter på uddannelsens teorisemestre. FMS
Sønderborg tilbyder værkstedsforløb via EUC Syd på Hilmar Finsens Gade 14-18. Her vil de
studerende have deres daglige gang i moderne lokaler på EUC Syd, hvor der er udstyr og maskiner
til at lave spændende projekter.
Teorisemestrene vil fra januar 2024 blive undervist i Sønderborgs midte på Alsion med udsigt til
sundet. Her vil FMS være repræsenteret sammen med andre uddannelsesinstitutioner.
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