
Netop i denne tid fejrer årets studenter, at 3 års 
slid med bøgerne er slut. Problemet er blot, at op 
mod 25 procent af dem aldrig kommer til at bruge 
eksamensbeviset. Et faktum, der koster det danske 
samfund millioner af spildte skattekroner årligt. Og 
et faktum, der ikke mindst er spild af mange af de 
unges tid.

I et samfund, der i høj grad mangler kvalificeret ar-
bejdskraft til en række håndværksfag, er den helt 
store udfordring således, hvorledes uddannelses-
systemet kan blive bedre til at råde og vejlede de 
unge til at vælge den rette uddannelsesvej.

I virkeligheden handler det om et opgør med en 
tendens i tiden om, at de unge - næsten med vold 
og magt - skal presses igennem en boglig uddannel-

se, når mange af dem i virkeligheden er langt bedre 
tjent med at gå den praktiske vej og tage en uddan-
nelse inden for industri, håndværk eller handel.

Fokus er allerede rettet ind
Det er noget af en udfordring at tage fat på - og en 
udfordring, som uddannelsessystemet i virkelighe-
den ikke kan løse alene. Hvis vi skal styrke de unges 
interesse for de mere praktisk orienterede uddan-
nelser, kræver det nemlig samarbejde mellem ud-
dannelsessystem og erhvervsliv.

Det et et tema, som Erhvervs- & Industriforeningen 
sætter fokus på her i 2015, og det er glædeligt at 
konstatere, at det ligeledes er et tema, der er spi-
rende interesse for i såvel uddannelsessystemet som 
ude i den virkelige verden, så at sige.

Det nødvendige samarbejde
Alt for mange unge starter så at sige livet på den forkerte hylde. Uddannelsessystemet og 
erhvervslivet skal derfor i langt højere grad samarbejde om at fremme de praktiske hånd-
værksuddannelser. Et samarbejde, der allerede er ved at tage form.

På HH Erhvervskonferencen for nylig 
understregde direktør for Erhvervs-
skolen Nordsjælland, Inge Prip, det 

faktum, at selv om vi mangler ar-
bejdskraft inden for en række prak-
tiske fag, er det et problem at få de 
unge til at søge de pågældende ud-

dannelser. (Foto: Henrik Malmgreen)
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Emnet er blevet berørt i flere forskellige sam-
menhænge hen over foråret. Blandt andet på HH 
Erhvervskonferencen i slutningen af maj, arrange-
ret i samarbejde mellem Helsingør Kommune og 
Helsingborgs Stad. Her var det overordnede tema, 
hvorledes man kan styrke de regionale kompetencer 
på tværs af Øresund.

Manglende kompetencer - manglende vækst
En ting er imidlertid intentionerne, en anden, hvor-
ledes virkeligheden ser ud. På konferencen sagde 
direktør Inge Prip fra Erhvervsskolen Nordsjælland 
således, at både i Sverige og i Danmark har vi den 
udfordring, at samtidig med, at vi mangler arbejds-
kraft inden for en række praktiske fag, er det et 
problem at få de unge til at søge de pågældende 
uddannelser.

Det er et synspunkt, der blev understøttet af Carola 
Netterlid fra Svensk Näringsliv, en organisation med 
60.000 medlemsvirksomheder over hele Sverige, 
heraf ca. 10.000 i Skåne området. Hun sagde såle-
des, at der i høj grad kan sættes lighedstegn mel-
lem manglende kompetencer inden for en række 
uddannelser og deraf følgende manglende vækst i 
samfundet.

Men hvad kan vi så gøre for at styrke de unges in-
teresse for de praktiske fag. Ifølge Inge Prip gælder 
det om at kunne tilbyde en pakkeløsning, hvor ud-
dannelse, læreplads og jobgaranti går op i en højere 
enhed i et samlet forløb. En form for jobgaranti vil 
ifølge Inge Prip helt klart være med til at styrke de 
unges interesse for de praktiske fag.

De unge presses mod bøgerne
”Som uddannelsesinstitution har vi en stor opgave 
at løse, når det gælder om at gøre os mere attraktiv 
over for de unge. Men i den sammenhæng har vi i 
allerhøjeste grad brug for opbakning fra erhvervsli-
vet.

Vi skal så at sige fange de unge allerede i grundsko-
len og kunne vise eleverne, hvad det f.eks. vil sige at 
arbejde i en industriel virksomhed - og så skal vi nok 
også have en snak med erhvervsvejlederne, der ef-
ter min mening alt for ofte er fokuseret på at presse 
eleverne den gymnasiale vej,” siger Inge Prip.

Allerede i dag arbejder Erhvervsskolen Nordsjæl-
land på at knytte tætte bånd mellem uddannelse og 
erhvervsliv. Således er man i dialog med Helsingør 
Kommune om eksempelvis at komme i kontakt med 
en række af kommunens iværksættervirksomheder, 
og på HTX - teknisk gymnasium - har man gennem 
flere år haft et samarbejde med et eksternt, rådgi-
vende ingeniørfirma. Et samarbejde, der i projekt- 
og eksamensmæssig sammenhæng skaber binde-
leddet mod verdenen uden for murene.

Facebook som formidler
Den opsøgende kontakt sker imidlertid nu også på 
de sociale medier. Senest har Merete Palm, der er 
lærer på EUD Business (HG) linjen på Erhvervsskolen 
Nordsjælland via de lokale Helsingør-grupper på 
Facebook netop annonceret efter virksomheder, der 
er interesserede i et projektsamarbejde med skolen.

”Det vil give vores elever mulighed for at prøve 
kræfter med rigtige arbejdsopgaver inden for ek-
sempelvis marketing og virkelig få en føling med, 
hvad de kommer til at arbejde med senere hen. Alle 
fag her på erhvervsskolen - også de håndværksmæs-
sige - er således særdeles målrettede, hvilket man 
næppe kan sige om fagene i det almene gymnasi-
um”, siger Merete Palm.

Hun har allerede fået mange positive tilkendegivel-
ser på sit initiativ, hvilket tyder på stor interesse, og 
understreger, at det hun kalder for virkelighedsnær 
undervisning, i høj grad har fokus fra skolens side. I 
den sammenhæng slår hun desuden på tromme for 
den nye EUX uddannelse, der starter til august.

Det bedste fra to verdener
EUX kombinerer en erhvervsuddannelse og en 
gymnasial uddannelse, hvilket betyder, at den unge 
både får et svendebrev og adgang til videregående 
uddannelse. Uddannelsen giver adgang til en række 
videregående uddannelser, f.eks. bygningskonstruk-
tør eller ingeniør.

EUX er også en mulighed, hvis den unge ikke er helt 
afklaret omkring videreuddannelsen, men ønsker en 
erhvervsuddannelse, hvor der lægges vægt på det 
fagteoretiske. malm

Der lyttes ingtenst til indlæggende på HH Erhvervs-
konferencen. (Foto: Henrik Malmgreen)



På det seneste møde i netværket ”Vi samler hele 
Helsingør” på Hotel Marienlyst var der fokus på ud-
dannelse, og her kunne man blandt andet høre et 
indlæg af chefkonsulent David Garde-Tschertok fra 
Undervisningsministeriet om vigtigheden af samar-
bejde mellem uddannelse og erhvervsliv. Han siger 
rent ud, at det praktiksystem, vi kender fra folkesko-
len i dag, ganske enkelt har overlevet sig selv.

Det giver ikke de unge noget som helst. Det handler 
ganske enkelt om at ”parkere” de unge for en kort 
bemærkning i en virksomhed, hvor man ofte mere 
tager mod den unge for at gøre forældrene en ven-
netjeneste end egentlig bidrage med et fagligt ind-
tryk af, hvad man arbejder med.

”Vi har alle - både forældre, lærere og erhvervs-
vejledere - en travl hverdag, og derfor er det ofte 
den nemme løsning, der kommer på bordet. Hvis 
vi virkelig skal fange de unge og blive i stand til at 
vejlede dem på en ordentlig måde, kræver det et led 
af dedikerede mellemmænd - matchmakere kan du 
kalde dem - der kan formidle den optimale kontakt 
mellem den unge og erhvervslivet.

”Jeg vil gå så langt og sige, at man med fordel kunne 
etablere en lokal datingportal, hvorigennem denne 
kontakt kan skabes. Det er klart, at der er en række 
praktiske forhold, der skal være på plads først, f.eks. 
retningslinjer for samarbejde, forventningsafstem-
ning og ikke mindst forsikringsmæssige forhold, men 
det er en ordning, jeg helt klart ser muligheder i”, 
siger David Garde-Tschertok.

Han konstaterer samtidig, at den ikke blot kræver 
mellemmænd, men også foregangsmænd, og i den 
sammenhæng ser han klart kommunen som en aktiv 
medspiller. En sådan portal vil nemlig ikke kun være 
en fordel i det praktiske uddannelsesforløb, men 
også i en senere rekrutteringsproces.

”Samspillet mellem de unge og virksomhederne er 
utrolig givende for begge parter. Eller rettere sagt 
kan være det, hvis det fungerer ordentligt. Og det 
er ikke kun de unge, der får et godt indblik i, hvor-
ledes dagligdagen fungerer ude i den virkelige ver-
den. De unge rummer også et fantastisk potentiale, 
som virksomhederne kan drage nytte af”, siger Da-
vid Garde-Tschertok.

Dating Erhverv
Konsulent fra Undervisningsministeriet foreslår etablering af en datingportal, der skal for-
midle samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet.

David Garde-Tschertok fra Under-
visningsministeriet synes, det vil 
være en rigtig god idé at lave en 
egentlig datingportal, hvor der kan 
skabes kontakt mellem uddannel-
sessystem og erhvervsliv - meget 
gerne bakket op af kommunen. 
(Foto: Henrik Malmgreen)
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Helsingør står helt stille
På trods af flotte kommunale ambitioner om at gøre 
Helsingør mere erhvervsvenlig, er der intet sket i 
hvert fald ikke det seneste års tid. Det viser en nylig 
offentliggjort undersøgelse fra Dansk Byggeri, der 
dokumenterer, at når det gælder erhvervsvenlighed, 
ligger Helsingør i 2015 på en håbløs placering som 
nummer 84. Ganske som i 2014.

Topscorer med en fornem førsteplads er Holstebro, 
der er rykket op fra en femteplads sidste år, mens 
bundskraberen er Rødovre, der med en plads som 
nummer 98 er rykket er rykket seks pladser ned 
i forhold til sidste år. Undersøgelsen udarbejdes 
blandt andet på baggrund af såvel trivialiteter så-
som åbningstiderne på den lokale genbrugsplads til 
mere kritiske faktorer såsom ventetid på en bygge-
tilladelse samt ikke mindst størrelsen på skatter og 
afgifter.

Undersøgelsen viser, at de jyske kommuner generelt 
er mere erhvervsvenlige end de sjællandske - især 
hovedstadskommuner, der mere eller mindre tager 
det for givet, at de er så attraktive, at virksomheder-
ne kommer helt af sig selv.

Således finder man udelukkende jyske kommuner i 
Top 10, mens hovedparten af bundskraberne netop 

skal findes i hovedstadsområdet, herunder Køben-
havn med en lidet flatterende placering som num-
mer 90.

”Kommunerne skal huske på, at hvis det går det lo-
kale erhvervsliv godt, går det også kommunen godt, 
fordi det betyder, at der både er lokale arbejdsplad-
ser og flere penge i kommunekassen at gøre godt 
med. Den lektie håber jeg, kommunerne i den mind-
re erhvervsvenlige del af skalaen vil læse lidt op på 
til næste år”, siger administrerende direktør i Dansk 
Byggeri, Lars Storr-Hansen.

Lidt op i karakterskalaen trækker det dog, at når det 
gælder om at tiltrække nye virksomheder, placerer 
Helsingør sig som nummer 3 på netop dette para-
meter, mens det til gengæld trækker ned, at der kun 
bor få med en erhvervsuddannelse inden for bygge- 
og anlægsbranchen i kommunen.

”Det er naturligvis pokkers ærgerligt. Jeg er godt klar 
over, at kommunen gør en stor indsats for at tiltræk-
ke nye indbyggere.

Men netop det faktum, at kommunen indbygger-
mæssigt er underrepræsenteret inden for de fag, vi 
beskæftiger os med, understreger vigtigheden af i 
endnu højere grad at styrke de lokale uddannelses-
tilbud”, siger formanden for Erhvervs- & Industrifor-
eningen, David Nilsson.

Inspirationskatalog til håndværksfagene
Her i 2015 har Erhvervs- & Industriforeningen valgt at have fokus på uddannelse. Formålet er naturligvis at 
øge interessen for de håndværksmæssige uddannelser. Men hvordan gør vi det bedst muligt? I bestyrelsen 
har vi drøftet emnet og fundet ud af, at den allerbedste måde er at lade unge selv fortælle andre unge, 
hvordan det er at arbejde inden for håndværk og industri. Derfor har vi udvalgt 25 virksomheder, der til-
sammen tegner et repræsentativt udsnit af vores medlemskreds.

De vil hen over sommeren få besøg af vores journalist, Henrik Malmgreen. Han vil dels interviewe en ung, 
der enten er i eller for nyligt har afsluttet et uddannelsesforløb, dels lave en kort virksomhedsbeskrivelse. 
Disse 25 virksomhedsbesøg vil blive samlet i et inspirationskatalog, vi får mulighed for at benytte som mar-
kedsføringsværktøj, både på tryk og digitalt via vores hjemmeside. Det er tanken at inspirationskataloget 
skal være klar snarest muligt efter ferien. God sommer til Jer alle...!

Husk...!
At du som leverandør af godt lo-
kalt håndværk eller lokale tjene-

steydelser også kan blive tilknyt-
tet Helsingør Bonuskort. Kortet 
henvender sig altså ikke kun til 
detailforretninger, men også til 
alle håndværks- og servicefag i 
hele Helsingør Kommune.

Ønsker du mere at vide om, 
hvordan du kommer med i ord-
ningen, er det blot at rette hen-
vendelse til foreningens sekreta-
riat. Så sender vi en vejledning i, 
hvordan du kommer i gang.


