HVAD KAN JEG BLIVE - HOS DANSKE BYGGECENTRE
Dette er regelsæt og indhold til ét bord med ca. 6 elever
Indhold
3 spilleplader med varelager, prisliste, indtægt og udgift
36 kunder (kan genbruges)
Ideen
Hvert hold er et byggecenter. Jeres fornemste opgave er at lytte til kundernes
ønsker, indkøbe varer, sætte dem på lager, og så sælge varerne til de rette kunder.
Jeres mål er at tjene flest penge, dvs at I skal købe billigt ind og samtidig sælge
mest muligt, uden at have varer tilbage på lageret, som ikke er blevet solgt.
Opsætning
I er 2 på hvert hold.
Bland alle kunderne og læg dem i en bunke.
Spillet
Spillet har fem runder.
En runde
1. Indkøb varer til lageret
Alle hold indkøber samtidig varer til deres lager. Indkøb så mange varer I ønsker.
Markér på jeres varelager, hvad I indkøber ved at skrive det rette bogstav i et af
felterne i varelageret (”D”, ”B” osv). Skriv jeres udgift ned for varerne.
2. Kunder kommer til (samtidig)
a. Alle hold trækker samtidig 3 kunder fra bunken.
b. Vælg én af kunderne og giv de to øvrige kunder til holdet til venstre.
c. Vælg én af de to kunder, du nu har fået og læg den sidste tilbage nederst i bunken.
3. Sælg varer til jeres kunder (ét hold ad gangen)
På skift vælger I hvilke kunder, I vil sælge varer til. I skal sælge dem alle de varer,
de gerne vil have, og I skal have varerne på jeres lager. Streg de solgte varer ud i
varelageret og læg kunderne nederst i bunken. I må beholde max 2 kunder i kø til
næste runde (resten ryger ud).
Nu starter en ny runde.
Afslutning
Efter femte runde slutter spillet.
Træk jeres udgifter fra jeres indtægter og regn RESULTATET ud.
Holdet med størst indtjening er vinderne. Tillykke!
Uafgjort: holdet med færrest kunder i kø til slut er vinderen.

VARELAGER

✁

V

D

Udgifter (indkøb)
Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5

Totale udgifter
Totale indtægter
(solgte varer x 200)
RESULTAT

B
O

INDKØBSPRIS:
Leveres i pakker á
1 stk = 100 kr.
3 stk = 200 kr.
5 stk = 300 kr.
UDSALGSPRIS:
1 stk = 200 kr.

VARELAGER:

V = vinduer
D = døre

B = brædder
O = boremaskine
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KUNDER

✁
Anton & Sønner Aps
Goddag, Vi skal bygge et nyt klubhus til den
lokale fodboldklub. Det skal stå færdigt til
sommer, hvor sæsonen starter, og vi har fået
sat de første brædder, men vi mangler 1 dør
og 2 vinduer og evt. 1 boremaskine. Det skal
være vinduer, der isolerer rigtig godt, mens
døren er mindre vigtig.
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Karise Entreprise Aps
Goddag, vi skal have bygget et legehus for
en kunde. Vi mangler et par ting for at få det
færdiggjort. Legehuset skal ikke isoleres.
Vi mangler 2 brædder der kan tåle alt slags
vejr, og 1 dør og 1 vindue. Men dør og vindue
behøver ikke at være i top kvalitet.
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Tonstrup Byg & Mal

Hejsa, vi skal til at sætte nye vinduer i et
omklædningsrum ved Kejlstrups folkeskoles
gymnastiksal. I den forbindelse skal vi have
bestilt 2 vinduer til indendørs brug. Vi skal også
bruge 1 boremaskine til let monteringsarbejde.
Vi er i god tid med opgaven, så det haster ikke.

Goddag, vi står med en kunde der har lidt
forskellige renoveringsopgaver. Vi mangler
2 brædder til et stakit. De skal kunne tåle
udendørs brug. Der skal også skiftes 1 vindue,
og det må gerne have mindst et lag termoglas.
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Formand Philip og Sønner ApS
Goddaw, vi er igang med at bygge et hus for
en kunde. Vi er nu så langt i processen, at vi
kun mangler de sidste småting. Vi skal bruge
2 indvendige døre og 2 isolerede vinduer
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Aagerup VVS og Tømrer A/S

Vendts Byg ApS

Abraham Electric & VVS
Hej, en af vores private kunder har bedt os om
at stå for udskiftning af deres garage. I den
forbindelse mangler vi lidt træværk der kan tåle
vind og vejr. Vi skal bruge 2 brædder.

Goddag, vi har et renoveringsprojekt i gang,
og skal have færdiggjort en el-installation i et
køkken, hvor der både er træværk og mursten.
Vi vil gerne bestille 3 brædder til indendørs
brug. Vi har også brug for 1 ny boremaskine.
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Kejlstrup VVS & Kloak A/S
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TipTop Kontakt og VVS

Hejsa, vi er igang med at renovere et køkken
for en kunde. De synes at det trækker, og
ønsker sig nye vinduer med termoruder.
Så gerne 2 vinduer, der holder på varmen.
Og de vil også have sat 1 indvendig dør i.
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Goddag, vi har som opgave at ombygge et
gammelt hus til kontorer. Så det er noget med
at få opdelt nogle rum og sætte 2 indvendige
døre op - og måske 1 indendørs vindue hvis
det giver mening. Vinduet behøver ikke være
med termoruder. Det vigtigste er, at det bliver
gjort billigt og hurtigt.
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KUNDER

✁
Hej, vi har en kunde der vil ombygge sin garage
til beboelse. Vi er ret langt i projektet, og er ved
at installere dørene. Vi mangler 2 døre, gerne
både en til udendørs og en til indendørs brug.
Vi skal også bruge 1 vindue med termoruder.
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Hej, vi har en kunde, som vil have lagt nyt gulv
i garagen. Vi mangler 2 brædder og en dør til
indendørs i garagen. Det skal være det billige
materiale.

Ehlers El & Køl
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Ehlers El & Køl
Hej, vi skal have vinduer i en garage, det
skal bare være med enkeltglas, så 2 af de billige
vinduer, tak.
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Ehlers El & Køl
Hej, vi er ved at ombygge en kælder og har
brug for 2 døre. Det er et sted, der ikke bliver
brugt så ofte.
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Ehlers El & Køl

Ehlers El & Køl

Ehlers El & Køl
Hej, vi har brug for 2 vinduer til et sommerhus
for en kunde. Kunden ønsker at holde prisen
nede, derfor vil vi gerne have vinduer med
enkeltglas.

Hej, vi opsætter et midlertidigt køkken til et
teater. Vi skal bruge 2 billige brædder, og vi
skal også have en ny boremaskine.
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Hej, vi skal have bygget en rampe til at transportere varer på, og vi har brug for 2 billige
brædder.

Ehlers El & Køl

Ehlers El & Køl

Viddestrup Installation A/S

Hej vi skal bygge en kulisse til et teater, og
vi har brug for 2 brædder og 1 boremaskine.
Det må ikke blive for dyrt.
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Hej, vi har et projekt for en stor kunde, hvor
vi skal bygge et midlertidigt hus til en film, der
skal optages i jannuar næste år. Vi mangler
2 brædder og et enkeltglas vindue
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KUNDER

✁
Blanke Gulve A/S
Hej, vi skal have lagt nye gulve hos en kunde.
Kunden understreger, at kvaliteten af gulvbrædderne skal være i orden. Vi kommer også
til at skulle sætte paneler op, og vi forventer
en del borearbejde i mursten. Vi får derfor
brug for 2 brædder og 1 god boremaskine.
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Hej, her hos Steen og Sønner har vi lige fået
en ny kunde, som gerne vil have udvidet sit
køkken. De vil gerne have anlagt 1 nyt køkkenvindue. Eventuelt vil de også gerne have en
dør, til indvendig brug.

Ejners Tag & Facade ApS

Egnens Service ApS

Hej med jer. Vi har fået til opgave at reparere
taget på et gammelt legehus. Vi er godt i gang,
men mangler 2 brædder til taget, og 1 nyt loftvindue. Det er jo bare et legehus, så materialerne
skal være holdbare men ikke nødvendigvis
smukke.

Hej. Vi er i gang med at omdanne en gårdlænge
til erhverv og kontor. Vi har brug for 2 døre og 2
brædder, til en fornuftig pris, for det er mindre
vigtigt hvor pænt det ser ud indvendigt.

Brokvarterets Interior Designs
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Lotsby Gulvafslibning
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24
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Hej, vi har et større slibeprojekt, og der skal
også lægges nogle enkelte nye brædder. Derfor
skal vi have 3 gode brædder. Der må ikke gås
på kompromis med kvaliteten. Vi mangler også
et vindue, bare af standard kvalitet.

Goddag. Jeg henvender mig, fordi vi er godt
i gang med at renovere terrassen på Ullstrup
Præstegård. Ifølge planen skal en del af den
overdækkes, og der skal også lægges nedløbsrør. Vi får brug for 2 brædder der tåler
det danske vejr, og vi kunne måske også
godt bruge 1 ekstra boremaskine, nu hvor
vi er i gang.
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Hej, vi er igang med at specialdesigne et nyt
køkken for en kunde. Vi er blevet bedt om at lave
hylder og skuffer i træ af høj kvalitet, og har derfor
brug for 2 brædder. Vi har ikke selv noget værktøj,
så vi skal også have 2 boremaskiner der kan bore
i træ.

Tømrerfirmaet Ullstrup ApS

Murermester Steen og Sønner

Mathe Entreprise Vallø ApS

J&T Byggeri ApS
Hej, vi står i den situation at vi er blevet bedt
om at bygge et redskabsskur for vores kunder.
De lægger vægt på, at det bliver gjort med øje
for både kvalitet og pris, og de vil gerne have
det færdiggjort hurtigst muligt. Der skal være
lyst, så man kan se hvad man laver. Så vi får
brug for 2 vinduer og 1 dør. Døren er mindre
vigtig, men den skal kunne tåle vejret.
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Goddag, vi har vundet projektet for renoveringen
af en af de gamle beskyttede gårde i området.
Vi er allerede godt i gang, men mangler nu
nogle flere materialer. Vi har brug for 1 flot dør
og 2 brædder af en god kvalitet.
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KUNDER

✁
Palles Installationsforretning ApS

Blankmann Glasmontering

Tømmermændene ApS

Hej, det er os der er ved at etablere den nye
byggeplads ovre bag engen. Vi er ved at færdiggøre et par mandskabsskure, men mangler lige
at sætte dørkarme og døre i. Derfor får vi brug
for 2 simple døre og 2 brædder der bare skal
holde til indendørs. Det behøver ikke være
specielt flot.

Go’ dav. Jeg er fra Blankmann Glasmontering.
Vi vil gerne have bestilt et nyt parti vinduer
hjem. Vi skal bruge 3 stk. Vinduerne skal kunne
tåle lidt af hvert - vi går nemlig op i at levere en
god kvalitet til en fornuftig pris.

Hejsa, der er fuld gang i butikken her hos
Tømmermændene. Vi ansætter nye medarbejdere, og får både brug for en ny sending
brædder og nye boremaskiner, 2 stk af hver.
Vi får rigtig mange opgaver, der kræver materialer
i høj kvalitet, så det er vigtigt at brædderne er
pæne, og tåler det meste.
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Ehlers El & Køl
Hej igen, vores kunde blev meget tilfreds med
både arbejde og materiale. Det har givet et nyt
projekt, så vi har brug for 2 vinduer med termoglas og 2 billige vinduer med enkeltglas. Og så
en boremaskine.
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Så er vi tilbage. Vi vil gerne fortsætte samarbejdet, og vi har et nyt stort projekt, hvor
vi har brug for jeres hjælp. Vi har brug for 3
vinduer og 2 døre - i bedste kvalitet.

Hej igen, denne gang vil vi gerne bestille
3 nye brædder til et indendørs gulv i en entre.
Og 2 boremaskiner, tak.
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Hej, nu vil vi gerne have flere brædder til et
skur, der skal bygges. Det skal kunne tåle regn
og blæst og stå i mange år. Vi skal bruge 3
brædder, og gerne 2 indendørs-døre.

Ehlers El & Køl

Ehlers El & Køl

Ehlers El & Køl
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Ehlers El & Køl
Hej. Vi er tilbage hos jer, og vi vil denne gang
gerne bede om 3 termovinduer. Vi skal også
bruge 2 brædder, som bare er til et midlertidigt
projekt.
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Ehlers El & Køl
Så er vi her igen. Vi skal bygge den nye kirke
på Vesterbro, og vi har brug for 3 brædder.
Den bedste kvalitet, I har. Og 1 boremaskine.
Og 1 enkelt termovindue.
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