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Aalborg og Aars:

Erhvervsskoler udvikler talentmassen
Aalborg Handelsskole, Erhvervsskolerne i Aars og SOSU Nord samarbejder om talentprogram, der skal
udvikle elevernes faglige og personlige kompetencer. Tirsdag var OL-roeren Eskild Ebbesen forbi SOSU
Nord i Aalborg for at inspirere de unge mennesker til at sætte sig mål og yde deres ypperste.
Kommende tømrere, murere, elektrikere, kokke, butiks-, kontor-, ernærings-, social- og
sundhedsassistenter mm. mødes henover foråret på tværs af skoler og fagretninger for i samarbejde at
udvikle personlige kompetencer, der skal give dem en fordel på fremtidens arbejdsmarked. Idéen er
opstået på Erhvervsskolerne Aars, Aalborg Handelsskole og SOSU Nord og er for de elever, der kan og vil
investere kræfter ud over det sædvanlige. Tilbuddet er støttet af Region Nordjylland.
- At arbejde med ”talent” kan måske godt lyde lidt elitært for nogle, men det handler i virkeligheden om at
møde de unge der, hvor de er, og løfte dem til det næste niveau. Alle har et talent, der kan udvikles, men
man skal jo lige finde ud af, hvad det er, og hvad man stiller op med det for at blive bedre og lære at bruge
det bedst muligt, siger underviser fra SOSU Nord Jens Roesdahl, som er en af nøglepersonerne i
samarbejdet mellem erhvervsskolerne. Han fortæller, at der også har kørt et forløb i efteråret, men at der
stadig er tale om et forsøg, hvor der høstes erfaringer med, hvordan man bedst hjælper eleverne med at
videreudvikle deres personlige kompetencer.
Kombinationen af de meget forskelligartede fagretninger er helt bevidst, for en vigtig kompetence både nu
og i fremtiden er at være forberedt til et nuanceret og tværfagligt arbejdsmarked. Undervisningen foregår
uden for skoletiden og centrerer sig om emner, der ellers ikke er en del af pensum. Det kan være
teambuilding, personlighedsanalyse, præsentationsteknik o.lign., som udvikles vha. workshops og ekstra
lektier og bl.a. kan gøre forskellen, når der skal søges job eller læreplads.
Tirsdag blev de unge talenter belønnet for ekstraarbejdet med en særlig workshop med deltagelse af OL- og
VM-guldvinder, roer Eskild Ebbesen. Han talte bl.a. om hvordan man opnår sine mål gennem motivation og
viljestyrke:
- Jeg fokuserer ikke så meget på talent, men snarere de muligheder, vi hver især har. Man er ikke sit talent,
men det, man har trænet sig op til at være. Det handler ikke så meget om, hvem vi er, som hvad vi skal
gøre. Når først man har fundet ud af det, så er næste skridt at finde motivationen til at gøre det, der skal til,
for at opnå sine mål, og her håber jeg, at eleverne kan bruge mine ”tricks” til bl.a. at lære mere og gøre det
rigtige for sig selv. Det handler om at finde veje til at øge sin motivation og sin viljestyrke for at opnå det,
man gerne vil.
En af de elever, der fik stor glæde af workshoppen med Eskild Ebbesen, var Lillian Gune, som læser til
social- og sundhedsassistent på SOSU Nord:

- Jeg er så glad for, at jeg er kommet med, for jeg tror, at jeg vil kunne få stor glæde af det i fremtiden. Især
at turde sætte sig nogle mål og gå efter det og ikke miste motivationen. Alt det, der er blevet berørt, giver
mening for mig, og jeg tager meget med herfra, som jeg kan bruge.
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