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Erhvervsuddannelse er ikke en blindgyde
De nordjyske erhvervsskoler ønsker med projektet ”Erhvervsuddannelser i vækst”, at flere
unge vælger en erhvervsuddannelse som springbræt til en videregående uddannelse. Det
handler ikke kun om at fylde klasselokaler og værksteder med flere elever, men om at uddanne nok faglært og kvalificeret arbejdskraft til en stigende efterspørgsel i de kommende år.
I de seneste syv år er andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse efter folkeskolen faldet 10
procent. Med det nuværende uddannelsesmønster vil der langtfra blive skabt et udbud af arbejdskraft,
som kan matche den fremtidige efterspørgsel. I 2014 valgte 3/4 af afgangselever fra folkeskolen at gå
på gymnasiet, mens under hver femte vælger en erhvervsuddannelse. Der er altså risiko for, at vækst
i virksomhedernes beskæftigelse simpelthen kan blive bremset af mangel på kvalificeret arbejdskraft.
Nordjyske erhvervsskoler vil derfor gøre det synligt for eleverne i folkeskolens afgangsklasser, at der
er masser af fordele og karrieremuligheder forbundet med at tage en erhvervsuddannelse, der kan
føre til gode job og videreuddannelse.
Konferencen ”Fra erhvervsuddannelse til videregående uddannelse” finder sted fredag den 6. februar
2015 på Campus på Sporet. Her vil både elever og erhvervsfolk bidrage med oplevelser forbundet
med at have en erhvervsuddannelse som afsæt for videre uddannelse. Bag initiativet står Nordjyske
erhvervsskoler, Studievalg Nordjylland og Region Nordjylland, der oplever et stort behov for oplysning
om de mange muligheder og fordele, der er forbundet med at læse videre efter en erhvervsuddannelse.
– Med konferencen ønsker vi at punktere nogle af myterne omkring erhvervsuddannelserne og kaste
lys over de rigtig mange muligheder, der åbner sig for at arbejde og læse videre, hvis man efter 9.
eller 10. klasse vælger en erhvervsuddannelse. Konferencen skal give ny viden og inspiration til
glæde for de unge mennesker, som studie- og uddannelsesvejledere møder og rådgiver i deres
hverdag, fortæller vicedirektør Lene Kvist fra SOSU Nord.
En af bidragsyderne på konferencen er administrerende direktør Henrik Mørkholt fra DESMI Pumping
Technology, som bakker op om de nordjyske erhvervsskolers initiativ til at fortælle de unge og deres
forældre om perspektiverne ved at tage en erhvervsuddannelse. Selv vil han berette om sin vej fra
mekaniker til administrerende direktør:
– Det er ingen tvivl om, at de erhvervsuddannede vil være en efterspurgt arbejdskraft i fremtiden. Der
er brug for flere og bedre erhvervsuddannede folk med stærke faglige og håndværksmæssige kompetencer, og hvis de oven i købet kan tilføre virksomhederne teknisk og teoretisk viden på et højt fagligt
niveau opnået via en videregående uddannelse, så står de utrolig godt stillet i forhold til løn, karriereog jobmuligheder, fortæller Henrik Mørkholt.
Konferencen er led i et stort regionalt projekt med titlen ”Erhvervsuddannelser i Vækst”. Alle nordjyske
erhvervsskoler er med i projektet, der har fået bevilliget ca. 10. mio. kr. fra Region Nordjyllands
uddannelsespulje 2012. Projektet blev startet i 2013 og forventes afsluttet i 2015/16.
En række øvrige initiativer i projektet skal give flere unge lyst til og mulighed for at tage en erhvervsuddannelse. Det gælder brobygning og introduktion til erhvervsuddannelsesmulighederne i folkeskolens 6. og 9. klasse gennem spillet Survival Skills, styrket praktikpladsopsøgende arbejde, udvikling af
skolernes pædagogiske og didaktiske grundlag samt etablering af brobygning mellem erhvervsuddannelserne og de videregående uddannelser.
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