
Shape Robotics ansætter erfaren Global Education Director
Rob Widger, der tidligere har været Global Master Trainer hos LEGO® Education, starter nu hos Shape
Robotics som Global Education Director.

Den danske robotvirksomhed, Shape Robotics, med hovedkvarter i Farum nord for København samt kontor i Odense, har ansat
Rob Widger fra UK som Global Education Director. 

Rob Widger har en bred erfaring inden for undervisning, og kommer senest fra en stilling hos Al Ain Education i Dubai med
ansvar for Training & Development. Robs passion for hands-on-learning fik ham til at skrive en bog om anvendelse af
LEGO® Mindstorms i klasseværelset, hvilket startede hans karriere ved LEGO® Education i UK. Dette startede et årti ved
LEGO® Education, og ved udgangen af hans ansættelse, havde han arbejdet i mere end 30 lande med at levere uddannelse og
træning til forhandlere, lærere og studerende over hele kloden. Rob Widger er derfor et kendt ansigt hos mange af Shape
Robotics nuværende og fremtidige forhandlere. 

”Jeg er meget begejstret over, at have fået Rob Widger med i teamet. Hans massive erfaring indenfor undervisningsverdenen,
gør at han er den helt rigtige person til at videreudvikle vores undervisningsmateriale og understøtte teknologiforståelse blandt
lærere. Fokus i hans arbejde vil være at sikre, at eleverne når deres fulde potentiale. Han vil hjælpe med at bringe vores
undervisnings- og træningsmateriale til et helt nyt niveau”, siger CCO, Steen Lund, og fortsætter:

”Rob kommer til at spille en vigtig rolle i Shape Robotics strategi om at styrke og udbygge vores undervisningsmateriale, så
det tilpasses de curriculum og læringsmål der er for de forskellige fag verden over.”
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Om Shape Robotics A/S

Shape Robotics har på få år opbygget en stærk og bemærkelsesværdig position på det globale EdTech-marked. Virksomheden
har udviklet Fable, en unik modulær robot, der gør det let og sjovt for børn at konstruere og programmere robotter. Siden
lanceringen af Fable i 2017 er mere end 7000 robotter solgt og sendt til klasseværelser rundt om i verden.

Robotsystemet bidrager til inspirende undervisning, der er med til at forberede de studerende til en omskiftelig fremtid, hvor
digitale teknologier, kunstig intelligens og automatisering i stadig stigende grad præger familie- og arbejdsliv. Fable er en
modulær robot, som studerende kan bygge på få sekunder. Robotsystemet er robust og kan bruges til at løse krævende opgaver.
De studerende kan kode Fable, afhængigt af deres erfaring - fra simpel blokprogrammering til kodning i det avancerede Python-
sprog. Fable inkluderer en bred vifte af undervisningsmateriale, udviklet af lærere til lærere. Shape Robotics tilbyder en
komplet undervisningsløsning til uddannelsesinstitutioner fra 3. klasse til gymnasium og erhversskoler. 

I 2020 lancerede Shape Robotics telepresence robot-systemet Fable Connect. Systemet gør det muligt for skoler at få
studerende tilbage i klasseværelset ved hjælp af robotten som kommunikationsenhed. Produktet udvider virksomhedens tilbud og
er blevet godt modtaget af de danske skoler. Mere end 130 Fable Connect-robotter bruges nu på skoler og hospitaler, primært af
børn med langvarige sundhedsproblemer. Markedet for Fable Connect forventes at vokse og blive et vigtigt produkt for
virksomheden i de kommende år.
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