
”Det er et uomtvisteligt faktum, at Danmark mang-
ler unge mennesker, der er interesseret i at gå hånd-
værkervejen.
 Og det er et lige så uomtvisteligt faktum, at 
manglen på kvalificerede håndværkere vil vokse, 
hvis ikke håndværksfagene selv gør en indsats for at 
stimulere de unges interesse”.

 Sådan siger David Nilsson, formand for Erhvervs 
& Industriforeningen for Helsingør og Omegn. Der-
for har foreningen igangsat et markedsføringspro-
jekt, der netop skal være med til at profilere hånd-
værksfagene over de unge, der står over for at skulle 
finde ud af, hvilken uddannelsesmæssig linje, de 
ønsker at vælge.

Du skal være stolt over
at gå håndværkervejen
Nu slår Erhvervs- & Industriforeningen i Helsingør et slag for håndværksuddannelserne. Det 
skal blive langt mere attraktivt at vælge håndværkervejen frem for de traditionelle gymna-
siale uddannelser. Gode håndværkere er nemlig ved at være en alvorlig mangelvare.

En af de virksomheder, der er med i det kommende inspirationskatalog er malerfirmaet Runge Olsen ApS. 
Her ses malermester Jacob Runge Olsen på værkstedet sammen med lærlingen Louise Lorensen, der er fær-
diguddannet til december.(Foto: Henrik Malmgreen)
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 ”Foreningens bestyrelse har bedt vores samar-
bejdspartner, journalist Henrik Malmgreen, om at 
besøge en god snes af medlemsvirksomhederne for 
at tage en snak med nogle af de unge mennesker, 
der er i lære. Målet er at disse interviews skal sam-
les i et katalog, der kan være med til at inspirere 
de unge mennesker til at vælge håndværkervejen”, 
siger David Nilsson.

David Nilsson ærger sig over, at håndværkerfagene 
bliver nedprioriteret i den vejledning, de unge mod-
tager.

Håndværket gør de unge stolte
Set fra foreningens synspunkt, har Ungdommens 
Uddannelsesvejledning generelt set fokus rettet alt 
for meget mod de traditionelle gymnasiale uddan-
nelser - en tendens Henrik Malmgreen kan bekræfte 
efter den første interviewrunde, han allerede har 
gennemført.
 ”De unge mennesker har fortalt mig, at de op-
lever det som om, der er større status i at tage en 
gymnasial uddannelse, hvilket de ikke helt forstår. 
Flere af dem har præsteret et gennemsnit, der 
sagtens kunne føre dem gymnasievejen, men det 
er ikke det, de har haft lyst til. I stedet er de både 
glade og stolte over så at sige at have sat sig op mod 
”systemet” og have valgt et håndværksfag”, siger 
Henrik Malmgreen.

Erhvervsskolen glad for initiativet
Han føjer til, at mange af de lærlinge, han har talt 
med, har oplevet det som om, vejlederne ikke aner, 
hvad der findes af spændende håndværksmæssige 
uddannelser og mere eller mindre har sat deres råd-

givning på gymnasial autopilot. Initiativet med inspi-
rationskataloget bakkes derfor også op af Inge Prip, 
der er direktør for Erhvervsskolen Nordsjælland. 
Hun konstaterer blandt andet, at det er vigtigt med 
et tæt samarbejde mellem erhvervsliv, industri og 
skole med henblik på, at de unge kan vælge rigtigt 
fra starten.

Mange nye uddannelsestilbud
”Jeg synes, det er en rigtig god idé, at der bliver slå-
et på tromme for, at det er attraktivt at vælge hånd-
værkervejen. Desværre oplever vi ofte, at gymnasiet 
bliver til en sovepude, for de unge, der ikke er helt 
sikre på, hvad de vil - og desuden må vi jo konstate-
re, at frafaldet er ganske stort”, siger Inge Prip.
 Set med håndværksbrillerne på har de unge 
faktisk rigtig mange valgmuligheder. Også når det 
gælder erhvervsskolernes nye EUX-linje, der kom-
binerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial 
uddannelse, hvilket betyder, at den unge både får et 
svendebrev og adgang til videregående uddannelse 
som f.eks. bygningskonstruktør eller ingeniør.

Inge Prip fra Erhvervsskolen Nordsjælland tager 
godt imod tiltaget med et inspirationskatalog til de 
unge og at der bliver slået på tromme for at vælge 
håndværkervejen.

VM i Skills som inspiration
”Jeg synes virkelig, det er synd, at håndværkerfage-
ne i den grad bliver nedprioriteret i den vejledning, 
de unger modtager. Der er så mange spændende 
muligheder - også når det gælder efteruddannelse. 
Og se bare på de deltagere ved VM i Skills, der lige 
er kommet hjem fra Brasilien, oven i købet med en 
fornem bronzemedalje. Helt ærligt, det kan vi da 
kun være stolte over”, siger David Nilsson fra Er-
hvervs- & Industriforeningen. malm


