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Vi har lærepladserne til dine elever
Mangler dine elever en læreplads? Så er der hjælp på vej. I en række jyske
kommuner er der masser af ledige lærepladser – her mangler man eleverne.
Et nyt forsøg fra Undervisningsministeriet vil sætte ledige lærlinge sammen med ledige lærepladser. I tre år
er det nemlig blevet muligt også at bo på skolehjem, mens man arbejder på sin læreplads og ikke blot,
mens man er på skoleophold. Der er ingen krav om, at elever skal gennemføre deres uddannelse på en
erhvervsskole i nærheden af deres nye læreplads for at kunne bruge forsøgsordningen, der er åben for
lærlinge fra alle uddannelsesområder.
Vi håber, I vil være med til at fortælle eleverne om denne nye mulighed.
For mange unge har det hidtil været en bremseklods at søge lærepladser langt væk hjemmefra. Udsigten til
at sidde på et værelse alene i en ny by har ikke været tillokkende.
- Måske er eleven nervøs ved at flytte hjemmefra i en ung alder, måske er forældrene nervøse over
at sende deres unge langt væk hjemmefra for at begynde på en læreplads. Gennem forsøget kan de
komme til at bo sammen med andre unge og samtidig have en voksen at gå til, hvis der er behov
for det, siger Per Rahbek, vicedirektør på UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern.
- Samtidig ser vi udfordringer med at skaffe lærlinge til visse fagområder. Det håber vi, dette forsøg
kan være med til at løsne op for, tilføjer han.
For virksomhederne betyder forsøget, at de nu bedre kan tiltrække elever fra hele landet. Det betyder
naturligvis også, at lokale unge får en større rækkevidde, når de søger læreplads. Det kan også være, at en
elev har fået læreplads i sin egen kommune men har mere end fem kvarters transportvej med offentlig
transport – de kan nu også bo på skolehjem i de pågældende kommuner, hvis det vil gøre hverdagen lettere
og transporttiden til lærepladsen kortere.
Vi vedhæfter brochure.
Skolerne i projektet er:
- Skjern Tekniske Skole, Per Rahbek, 2163 6880
- EUC Nord, Erik Risager, 7224 6080
- EUC Nordvest Thisted, Michael H. Thomsen, 3010 6541
- EUC Nordvest Morsø Landbrugsskole, Jonas Korsgaard, 3010 6530
- EUC Nordvest Fiskeriskolen Thyborøn, Søren Hyllen Nielsen, 3078 3472
- Gråsten Landbrugsskole, Bjarne Ebbesen, 7465 1024
- Struer Statsgymnasium, Mads Brinkmann Pedersen, 2427 6920
- UC Holstebro, Kent Wamberg Hansen, 9912 2290
Forsøget er gået i gang og varer de kommende tre år.
For yderligere oplysninger kontakt:
Per Rahbek, vicedirektør UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern. Tlf. 21 63 68 80

