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Bliv landmand i nord
– Enten er du født til det, eller også kan du blive det!

#blivlandmandinord

Læs mere om uddannelsen til landmand og
hvilke muligheder, der følger med livet på landet
www.blivlandmandinord.dk
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EUX VELFÆRD
HUEN TIL DIG, DER VIL ARBEJDE MED MENNESKER!
Med EUX Velfærd bliver du student og
social- og sundhedsassistent på én gang!
Du vælger selv, om du vil arbejde som social- og
sundhedsassistent, eller læse videre til fx sygeplejerske,
socialrådgiver, fysioterapeut mv.
Du kan tage EUX direkte efter 9. eller 10. klasse.

EUX Velfærd er for dig, der:
• vil udfordres på det teoretiske niveau
• vil afprøve tingene i virkeligheden
• vil arbejde med mennesker
• er målrettet

SØG INDEN 1. MARTS
OG START TIL AUGUST.
- SE MERE PÅ SOSUNORD.DK

ÅBENT HUS
JANUAR 2021

enterhue
de en stud

Du får bå

debrev

og et sven

FLERE KORT PÅ HÅNDEN

Med EUX får du både en erhvervsuddannelse og en studentereksamen – og så er det op til dig, om du vil direkte ud på arbejdsmarkedet bagefter, eller om du vil læse videre. På TECHCOLLEGE har vi mange forskellige EUX-uddannelser.
Uanset hvilken uddannelse du vælger, er skoleperioderne struktureret ens. Det første år af EUX foregår udelukkende på skolen. Her har du
gymnasiefag hver mandag og fredag, og resten af ugen har du praktiske fag og undervisning i værkstederne. Herefter veksler uddannelsen
mellem praktik i en virksomhed og skoleperioder. Når du er på skolen, har du forløb med gymnasiefag og forløb med praktiske erhvervsfag.
Til sidst afslutter du din EUX med en studentereksamen og en svendeprøve, hvor du får din studenterhue og dit svendebrev.

Signe Skou Damborg
EUX-grundforløbet ’Livsstil & sundhed’
Vil være kosmetiker

Monica Nguyen
EUX-grundforløbet ‘Livsstil & sundhed’
Vil være frisør
- I 8. eller 9. klasse fik jeg helt forvirret mig selv,
fordi alle mente, at jeg burde tage en studentereksamen. Så jeg tog på HHX, men fagene sagde mig
ikke noget, og jeg trængte til at bruge min krop
noget mere. Så i stedet begyndte jeg i 10. klasse.
Der hørte jeg om EUX, og at jeg kunne blive både
frisør og tage en studentereksamen på én gang.
Det gav bare så meget mening.
Det er bare fedt at gå sammen med andre, der har
de samme interesser som én selv. Og så kan jeg virkelig godt lide, at vi får lov at bruge vores hænder
lige så meget som vores hoveder.

- Jeg var egentlig begyndt i gymnasiet, fordi jeg er ret
glad for sprog. Men jeg kunne ikke holde ud at sidde
stille hver dag, så jeg rejste til Argentina for at opleve
verden. Jeg nåede at være derovre i en måned, og så
kom corona, og jeg måtte tage hjem og finde ud af,
hvad jeg så skulle lave.
Jeg har altid gået op i personlig pleje, og da jeg fandt
ud af, at man kunne tage kosmetikeruddannelsen som
EUX, så gav det lidt sig selv.
Nogle siger, at EUX er hårdere end STX, fordi du tager
to uddannelser på én gang, men jeg har det lige omvendt. Jeg har langt mere overskud nu, fordi jeg ikke
bare sidder i et klasselokale hver dag.

Malthe Parmo
Hovedforløb 1 ‘EUX-elektriker’
Vil videreuddanne sig til maskinmester

- Lige siden jeg var barn, har jeg haft en drøm om at
komme ud til søs og se verden. Jeg tror, det er det
perfekte afsæt at blive elektriker og arbejde med det
i nogle år, inden jeg så skal læse videre til maskinmester. Maskinmesteruddannelsen er ret hård med både
en masse elfagligt, men også rigtigt meget skriftligt
arbejde. Derfor gav det rigtig god mening for mig at
tage en EUX.
På hovedforløbet har vi har først nogle uger med gymnasiefag, inden vi har det elfaglige i nogle uger. På
grundforløbet havde vi begge dele hver uge, og det
kunne godt være lidt uoverskueligt. Til gengæld betød
det, at vi fik et virkelig stærkt sammenhold i klassen
ret hurtigt, fordi vi skulle arbejde sammen både i et
klasselokale og i et værksted. Så lærer man bare hinanden at kende på en anden og bedre måde.

Mads Farum Kristiansen
EUX-grundforløbet ‘Mad & oplevelser’
Vil være kok
- Min plan er på et tidspunkt at kunne åbne mit eget
sted i Frederikshavn eller Aalborg.
I løbet af grundforløbet er vi meget i køkkenet, men vi
er også ved bagerne, slagterne og tjenerne. Det er ret
spændende, og hos slagterne lærer vi for eksempel en
masse om udskæringer, og hos tjenerne lærer vi meget
om, hvordan man skal være over for sine gæster. Hvis
jeg åbner mit eget sted, så er det nok meget godt at
vide lidt om den slags også.
Jeg har valgt at tage uddannelsen som EUX for at få
studenterhuen med, hvis jeg nu på et tidspunkt finder
på, at jeg gerne vil læse videre eller bliver træt af at
være kok.

Bliv klogere på EUX – deltag i vores virtuelle informationsaften den 28. januar kl. 19
Tilmeld dig på techcollege.dk/informationsaften
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FJERRITSLEV

COLLEGE

Spar penge med et
Ungdomskort
og brug dem på noget
COOOOOL
Nyt forbedret
Ungdomskort på vej

– gymnasium og efterskolestemning
På Fjerritslev Gymnasium
kan du bo på college
med dine venner i et trygt
og attraktivt ungdomsmiljø
Du kan vælge mellem
en STX-, HF- eller HHXuddannelse – og efter
skoletid byder vi på masser
af aktiviteter inden for bl.a.
Esport, musical, MTB,
fitness og friluftsliv

Med et Ungdomskort får du fri transport i Nordjylland til fast lav pris og rabat på rejser med bus og
tog i resten af landet.

Bo i din egen college-bolig
ved siden af gymnasiet

Ungdomskort er for studerende på ungdoms- og
videregående uddannelser og for 16-19 årige, der
ikke er under uddannelse.

PENDLERKORT

Læs mere på ungdomskort.dk

Har du lyst til
at vide mere?
Så bestil en rundvisning via vores
hjemmeside – eller ring til os
for en snak om dine muligheder

STX

HF

HHX

COLLEGE

012345 678 900 000 1

www.fjerritslev-gym.dk

LÆRERUDDANNELSE
På den Den frie Lærerskole kan du uddanne dig til lærer i de frie skoler.
De frie skoler er bl.a. friskoler, frie fagskoler, efterskoler og højskoler.
Uddannelsen foregår i en praksisnær skolehverdag.
FOLKESTYRE
Uddannelsen er tilrettelagt i et folkestyre hvor du får reel indﬂydelse på
uddannelsens indhold og skolens rammer. Det er vores mål, at de
studerende herigennem udvikler deres lærerpersonlighed og
professionsidentitet.
RAMMER
Læreruddannelsen på Den frie Lærerskole er en femårig
læreruddannelse, hvor det tredje studieår er et år med arbejdspraktik.
Uddannelsen er eksamensfri, og der er mødepligt på hele uddannelsen.

www.laererskolen.dk

• Telefon 96 50 51 00

Special Minds
Aalborg
STU Special Minds
Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) er et tilbud
til unge mellem 16 og 25 år med
autismeprofil. En uddannelse,
der gør unge klar til at starte
på en ordinær uddannelse eller
komme i job.

Vi ser potentialet i
mennesker med autisme
Special Minds i Aalborg har mange års erfaring med
individuelt tilrettelagte forløb, som hjælper unge og
voksne med en autismeprofil til uddannelse eller job.
Mennesker med autisme har ofte svært ved at finde et uddannelsestilbud, hvor de oplever, at de kan passe ind med deres udfordringer. Vi ved,
at den bedste forudsætning for at lykkes med uddannelse og job, starter
med et nysgerrigt og åbent blik på den enkelte. Derfor ser vi det hos Special Minds i Aalborg fra en anden vinkel:

“

Tryghed til forældre
De er enormt dygtige til at hjælpe
vores søn videre. Han har opnået en
selvstændighed og modning, som vi
ikke troede mulig, på så kort tid.
Tina, mor til Alexander, som har
været i forløb hos Special Minds.

Vi skaber de rammer, der passer til den enkelte.
Dyrker kompetencerne – tager hensyn til udfordringerne
Når den unge eller voksne begynder hos Special Minds, kigger vi som det
første på hans eller hendes ressourcer og kompetencer. Men vi kigger
også på de udfordringer, der nu og her står i vejen for at gennemføre en
uddannelse eller passe et job – det kan være manglende struktur i hverdagen, dårlig motivation eller stress, angst og depression.
Det er der råd for.
Sammen tilrettelægger vi et individuelt forløb, der dyrker kompetencerne
og tager hensyn til udfordringerne.

Vi ses hos Special Minds

Du er altid velkommen til at
ringe til os eller komme forbi og
få et indtryk af vores sted.

“

Springbræt til job
Det er ubetinget det bedste, som er
sket for mig. Jeg havde, da jeg kom
til Special Minds, ingen tro på, at jeg
ville komme ud på arbejdsmarkedet,
men langsomt blev jeg bygget op.
Casper Klastrup brugte Special Minds som
springbræt til et job hos Next Data i Aalborg.

Kontakt:
Ditte Stern Bach, afdelingsleder
Tlf.: 3084 4627
Mail: dsb@specialminds.dk

Sofiendalsvej 11 · 9200 Aalborg
www.specialminds.dk/aalborg
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Udlejningsbranchen
sukker efter flere
ejendomsadministratorer
Flere og flere udlejere vælger at outsource hele eller dele af administrationen til professionelle,
og det giver ekstra travlhed

Af Niels Henriksen

I et stadigt mere komplekst ejendomsmarked
vælger flere og flere udlejere at overlade
administrationen af deres ejendomme til
professionelle. Dermed stiger efterspørgslen
efter uddannede ejendomsadministratorer.
I øjeblikket er der for få af dem, og branchen
sukker efter flere.
- Desværre oplever vi, at mange ikke har
tilstrækkeligt kendskab til uddannelsen. Det
er en skam, for arbejdet som ejendomsadministrator byder på en særdeles varieret
arbejdsdag, og der er brug for alle dem, der

vælger uddannelsen, understreger Malene
Aarup-Kristensen, som selv er uddannet ejendomsadministrator og ansat hos ProDomus i
Aalborg.
ProDomus blev stiftet som Aalborg Grundejerforening i 1885 og varetager administrationen
af ejendomme for private boligudlejere, ejerforeninger og andelsboligforeninger.
Trainee
En af dem, der har fået øjnene op for uddannelsen, er Esben Clemmensen. Han er finansøkonom og er i øjeblikket ansat hos ProDomus
som trainee og venter at være uddannet
ejendomsadministrator i september 2022.

Vælg GRØNT
– også når det gælder din uddannelse

Hos JU er mulighederne
mange. Du kan fx blive:

- Mange af dem, som jeg læste sammen med,
valgte højprofilerede brancher som ejendomsmægler eller assurandør, men set i lyset af den
udvikling der sker indenfor disse brancher er
der desværre færre og færre jobs. Jeg havde
været i praktik hos ProDomus og havde derfor
et godt kendskab til branchen. Jeg kunne derfor hurtigt se hvor mangesidet arbejdet som
ejendomsadministrator er, og hvor tæt kontakt
man har til både udlejer og lejere, påpeger
Esben Clemmensen, der allerede som trainee
er i gang med at opbygge sin egen portefølje
af kunder.
Hele eller dele af pakken
- Hos ProDomus kan udlejer vælge at lade os
overtage hele administrationen af ejendommene. Det vil sige alt fra annoncering, udlejning - inklusiv lejekontrakter og fremvisning og
flyttesyn - til deltagelse i generalforsamlinger
med ejerforeninger eller andelsboligforeninger,
bogholderi, regnskab, forbrugsregnskaber og
betaling af fakturaer. Nogle udlejere vælger at
løse nogle af de typisk mere praktiske opgaver
selv, mens vi klarer resten, siger Malene
Aarup-Kristensen.
- Som ejendomsadministrator har man
mulighed for at dygtiggøre sig på udvalgte
områder. Juraen er blevet utrolig kompleks og
spændende, og da vi jævnligt deltager i sager
i huslejenævnet, er det vigtigt, at vi er godt

funderet også her, understreger hun.
Kontakt til mange
- Selv om jeg foreløbig kun er trainee har jeg
allerede meget kontakt til mange samarbejdspartnere som ejendomsmæglere, advokater,
pengeinstitutter, forsikringsselskaber og
håndværkere, lige som rådgivning til udlejer
er en vigtig del af arbejdsopgaverne, fortæller
Esben Clemmensen.
Praktikpladser og brancheskift
Branchen har via en undersøgelse foretaget af EjendomDanmark vurderet, at der på
landsplan kommer til at mangle over 4000
uddannede ejendomsadministratorer frem
mod 2026.
- Det er vildt mange, og det betyder, at der er
rigtig mange muligheder – både hvis man er
nyuddannet jurist, økonom eller lignende og
på vej ud i sit første job, eller hvis man har erhvervserfaring og er motiveret for et brancheskift, siger Britta Jespersgaard. Hun er direktør
hos ProDomus og tilføjer, at det er essentielt,
at alle virksomheder i branchen har forståelse for, at det er fremtidens talenter, der skal
bære branchen videre bl.a. i kraft af praktik- og
trainee-pladser.
Uddannelsen til ejendomsadministrator udbydes af brancheorganisationerne og nordjyder
følger typisk uddannelsen i Randers.

// Jordbrugsmaskinfører
// Anlægsgartner
// Gartner
// Landmand
// Dyrepasser
// Skov- og Naturtekniker
Du har mulighed for at bo på
vores hyggelige skolehjem.

Tilmeld dig nu!

STUDIESTART
Januar og
august

Foto: ProDomus:
Esben Clemmensen er trainee hos ProDomus i Aalborg, hvor Malene Aarup-Kristensen er ansat
som ejendomsadministrator.

EA-uddannelsen er afsæt
til en spændende karriere
Ejendomme skaber rammerne for vores familieliv og arbejdsplads. Med en EA-uddannelse i bagagen får du et solidt afsæt til en spændende og alsidig karriere med mange udviklingsmuligheder
Et eksamensbevis på en gennemført
EA-uddannelse er et stærkt kort at have
på hånden, hvis man drømmer om at arbejde i ejendomsbranchen.
EA-titlen er nemlig eftertragtet, fordi
den dokumenterer, at indehaveren har
forstået en kompleks lovgivning, har styr
på investeringer og forstand på tal. Det
er alt sammen væsentlige egenskaber,
når man er ansvarlig for at passe på folks
hjem og arbejdsplads:
- Det er afgørende, man har de rette
kompetencer, når man beskæftiger sig
med ejendomme. Det er en betroet opgave, og man skal kunne holde mange bolde
i luften. De kompetencer har aldrig været
vigtigere end nu, og derfor er vi også rigtigt glade for, vores EA-studerende har
mulighed for at tage deres uddannelse,
når det passer ind i deres arbejdsliv og
hverdag, fortæller Lotte Rendtorff, der
er udviklingskonsulent hos brancheorganisationen EjendomDanmark, der udsteder den beskyttede EA-titel
- Allerede før corona havde vi sat strøm
til den klassiske forelæsningsundervisning og skiftet klasseundervisningen ud
med et digitalt undervisningsformat. Det
har været en succes på alle niveauer, og
så tilføjer den samtidig en ny dimension
til studiet, der uden tvivl gør de studerende mere omstillingsparate, siger hun.
Selve EA-uddannelsen udbydes i samarbejde med Erhvervsakademi Dania og
er indlemmet i Akademiuddannelsen for
Finansiel Rådgivning.

- Det har faktisk den væsentlige betydning, at de studerende også har mulighed
for at fortsætte deres uddannelsesforløb til en diplom- eller masteruddannelse
i takt med at deres karriere udvikler sig,
fortæller Lotte Rendtorff.
MODULOPBYGGET
EA-uddannelsen er modulopbygget, og
undervisningen foregår primært i et digitalt undervisningsmiljø. Uddannelsen
består af tre obligatoriske fag, som er
Indledende ejendomsadministration, Administration af boligudlejningsejendomme og Ejendoms- og skatteregnskab.
Samt tre valgfag som er Andelsbolig- og
ejerforeninger, Erhvervslejeret og Ejendomsinvestering og -finansiering.
De studerende skal vælge og bestå
mindst to af disse valgfag.
- Der er ingen stringent vej gennem
EA-uddannelsen, så den vælger de studerende selv efter lige præcis deres situation. Typisk er der studiestart i september, hvor de studerende sammensættes
i nøje udvalgte grupper, som efter eget
valg mødes enten digitalt eller fysisk. Og
så mødes alle de studerende nogle gange i løbet af studieforløbet, siger Lotte
Rendtorff.
Netop den store fleksibilitet er essentiel
for mange studerende, fordi den kan tilpasses lige præcis ens egen livssituation:
- Uddannelsen er normeret til to år,
men da de studerende jo i de fleste tilfælde passer et krævende fuldtidsjob i

forvejen, ser vi oftest, at de studerende
vælger at bruge 2 eller 3 år. Men der er
også de studerende, der vælger at gå all
in og tage uddannelsen på bare ét år. Alles situationer er unikke, og derfor tager
vi højde for de forskellige muligheder i
vores tilrettelæggelse af fagene, så den
enkelte studerende sammen med sin arbejdsplads kan tilrettelægge et optimalt
uddannelsesforløb ud fra deres øvrige
arbejdsopgaver og familieliv, påpeger
Lotte Rendtorff.
BRUG FOR FLERE HÆNDER
Træder man ind i ejendomsbranchen går
man også ind i en verden, hvor ens arbejdskraft er efterspurgt. Undersøgelser
har vist, at der kommer til at mangle flere
end 4.000 administratorer de kommende
år. Det gør, at langt de fleste får betalt
uddannelsen af deres arbejdsplads, da
den er med brugerbetaling:
- De fleste af vores flittige studerende er
enten unge eller yngre, som har bestået
en finansøkonomuddannelse eller har en
bachelor, og som har arbejdet nogle år
hos et administrationsselskab eller hos
en ejer med en ejendomsportefølje. Men
vi har også flere ældre og værdsatte medarbejdere, som i virkeligheden allerede
har kompetencerne, men som ønsker at
få papir på det, siger Lotte Rendtorff.

TEKST: Niels Henriksen

KOSTSKOLELIV
TAG EN VEN MED OG KOM
TIL
ÅBENT HUS
LØRDAG d. 23. januar
kl. 10.15-12.15
PÅ
STRUER STATSGYMNASIUM

- ALL INCLUSIVE

STX
HHX
HTX
HF
EUD
EUX
IB
10. KLASSE
KOSTSKOLEN
ER FOR ALLE
UDDANNELSER

En del af den hvide verden?
Er du til ny teknologi, arbejdet med patienter eller administrative opgaver, så har vi brug for dig.
Du kan udvikle og tænke nyt, være sygdomsdetektiv eller give omsorg. Lige gyldigt hvad, kommer
du med et job i den hvide verden til at gøre en forskel.
Vi glæder os til at tage imod dig. Også under din uddannelse, hvor du kommer til os i praktik.

Sygeplejerske, Bioanalytiker, Radiograf, Læge,
SOSU-assistent, Fysioterapeut, Diætist,
Jordemoder, Lægesekretær og mange flere

Å B E N T H U S D E N 1 2 . J A N UA R

Undervisningen på Mentiqa Nordjylland

TAG E N S TÆ R K E U X - U D D A N N E L S E
PÅ LU N D B Æ K !

retter sig mod børn med særlige begavelsesmæssige forudsætninger i grundskolealderen, det vil sige fra børnehaveklasse til og med 10. klasse.

Sammen med Aalborg Handelsskole har vi lavet en stærk
EUX-uddannelse der gør dig ekstra skarp på økonomi og finansiering og du holder samtidig mange karriererveje og døre åbne til
videregående uddannelser.

Børn med særlige begavelsesmæssige forudsætninger kan indskrives
hos Mentiqa Nordjylland, når forældrene har et ønske om at tilbyde
deres barn en skolegang med ligesindede samt et individuelt tilpasset undervisningstilbud med udgangspunkt i folkeskolens trinmål,
men gerne højere end dette.

Uddannelsen veksler mellem skoleophold med mulighed for at bo på
skolen og praktik, hvor du har mulighed for at placere dele af
praktikken i udlandet.

Børn med særlige begavelsesmæssige forudsætninger kan også
skifte fra en anden skole til Mentiqa, eksempelvis på grund af dårlig trivsel og/eller mangel på muligheder for personlig udvikling og
faglig stimulering.

Tag kontakt for en personlig samtale.

Kontakt skoleleder: Arnfinn Rismoen - mail.: ar@mentiqa.com

Med en EUX uddannelse kombinerer du det bedste fra to verdener nemlig en uddannelse til landmand og en gymnasial eksamen..
Du bliver, som elev på Lundbæk, en del af et stærkt fagligt- og
socialt fællesskab.
Kom til ÅBENT HUS tirsdag den 12. januar kl. 15.30 og få mere info om
uddannelsen. Tilmelding på www.njylls.dk

Mentiqa-Nordjylland
Thistedvej 115 - 9400 Nørresundby - tlf. 98 22 19 11 - www.mentiqa.com

Kontakt: www.njylls.dk • njylls@njylls.dk

ÅBENT HUS

SE DATOER OG
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DIG PÅ WWW.A
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HHX - All Ab ou t Business!
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FRA TOPPEN AF FRIIS
TIL RESTEN AF VERDEN

For tre år siden skulle Thomas Larsen vejlede sin søn, Mathias, da han skulle vælge ungdomsuddannelse.
Samtidig skulle han være den støttende forælder, ikke presse for hårdt og selvfølgelig lade Mathias vælge med hjertet.
Mathias var glad for samfundsfag, han var kreativ, bogligt
stærk og han drømte om at rejse og opleve andre kulturer. Han
havde været på brobygning og deltaget på mange forskellige
uddannelsesmesser, men der var ikke noget, der havde fanget
ham.
- Det er svært som forælder at stå med den vejledende rolle, for der er rigtigt mange ungdomsuddannelser at vælge i
mellem, og jeg kendte ikke dem alle sammen, siger Thomas
Larsen.
Igennem en god ven hørte Mathias om HTX, så en dag tog han
og hans forældre til Åbent Hus på Aalborg Tekniske Gymnasium inde i midtbyen. Og det var dér, det hele faldt på plads.
- Da jeg kom derind, var jeg solgt. Der var fede fag som teknologi, samfundsfag og kommunikation & it, og det lød mega
fedt, siger Mathias, der i dag går i 3. g på den internationale
studieretning.
MATHIAS VIL REJSE OG FILME
- På HTX føler jeg, at vi får lov til at være kreative. Vi laver
rigtig meget gruppearbejde med fokus på at lave løsninger til
både fysiske og digitale problemer. Og gruppearbejdet er med
til at forberede os til universitetet, hvor man arbejder på samme måde, siger han.
Når han har fået sin studenterhue drømmer han om at rejse og
læse videre inden for den kreative branche – enten med film
eller tv. Thomas Larsen er glad for, at de besøgte Aalborg Tekniske Gymnasium
- Der er ingen tvivl om, at det betød meget, at vi så skolen,
mødte nogle af eleverne og talte med lærerne, og det gjorde
valget meget nemmere, siger Thomas Larsen.

Fra venstre: Thomas Larsen og Mathias Larsen

FEM HURTIGE OM HTX
• Aalborg Tekniske Gymnasium har to afdelinger: en i Friis
Shoppingcenter i Aalborg centrum og en på Øster Uttrup Vej.
• HTX er for unge, der kan lide at være kreative, at arbejde i
laboratorier, at rode med den nyeste teknologi eller software,
eller som interesserer sig for sundhed, klima og verden.
• HTX er en del af de ‘globale gymnasier’ og rejser i hele verden.
• HTX giver adgang til et væld af videregående uddannelser.
• Aalborg Tekniske Gymnasium har 12 forskellige studieretninger.

Bliv klogere på HTX sammen med din teenager. Deltag i vores online informationsaftener:
den 19. januar kl. 19 fra afdelingen i Friis eller den 20. januar kl. 19 fra afdelingen på Øster Uttrup Vej – eller book en fysisk rundvisning

Læs mere på aatg.dk

S T X og H F
Det rigtige valg
til alle tider

HF
Den fleksible færdselsåre i
uddannelsessystemet

STX
De fleste på naturvidenskab
og ingeniørstudiet kommer
fra STX

STX
Vi sender flest på
universitetet
De fleste på HUM og SAMF kommer fra STX

STX
Adgang til 344
videregående uddannelser

HF
Den største 2-årige
gymnasiale ungdomsuddannelse

Stx og hf
Der er aldrig langt til Nordjyllands største ungdomsuddannelse!
STX
Stx er den eneste gymnasie-uddannelse
hvor du frit kan vælge efter dine interesser og evner. Efter et grundforløb på 3
måneder kan du vælge alt lige fra naturvidenskab til musik-studieretninger. På
samme gymnasium har vi nemlig:
1) Naturvidenskabelige studieretninger
2) Sproglige studieretninger
3) Samfundsfaglige studieretninger
4) Musik-studieretninger
Derfor kan du efter grundforløbet altid få
det du har mest lyst til og de bedste evner til.
Stx er også den gymnasie-uddannelse
der giver dig flest valgmuligheder bagefter: Adgang til 344 videregående uddannelser! Eller til erhvervsuddannelserne.
Fordi stx giver dig så stor frihed og så
mange muligheder, er det også den ungdomsuddannelse hvor flest elever bliver
glade og gennemfører uddannelsen.
Bagefter vælger vores elever mange
forskellige uddannelser. Stx er den ungdomsuddannelse der sender flest videre
til naturvidenskab, ingeniøruddannelser,
samfundsfaglige uddannelser, herunder
jura og økonomi, og humanistiske uddannelser. Vi er også dem der forbereder
flest til professionsskolerne.
Stx er altså bare et super sikkert valg!

HF
HF er en praksisorienteret uddannelse,
hvor du vælger en fagpakke.
Fagpakken forbereder dig til en bestemt
uddannelse, for eksempel som pædagog,
sygeplejerske eller en teknisk uddannelse.
Derfor kan du på hf nemt finde en fagpakke der passer til dine evner og interesser.
Hf’s fag giver dig adgang til at søge de
fleste uddannelser.
FÆLLES FOR STX OG HF
Stx og hf er de mest søgte ungdomsuddannelser i Danmark. Vores skoler er kendt for deres ungdomskultur som mange unge holder af, og
som mange voksne aldrig har glemt.
Den bliver du en del af ved at søge stx
eller hf.
Der findes skoler med stx og hf overalt i
Nordjylland så du ikke behøver at have
langt til din ungdomsuddannelse.
Du kan læse om studieretninger og hfpakker på vores hjemmesider (bemærk at
ikke alle har hf).
Til januar er der Åbent Hus hvor du kan se
skolerne, møde lærere og elever og høre
om den enkelte skoles tilbud. Du kan finde
tidspunkterne på skolernes hjemmesider.

Frederikshavn Gymnasium
STX, HF & MARITIM STUDENT

STX

HF HHX

HJØRRING GYMNASIUM

HF&VUC NORD udklækker flest
HF-studenter i Nordjylland
Kursisterne kan vælge mellem et to-årigt forløb, som kendes fra gymnasiet, eller det fleksible
HF-enkeltfag
Mens langt de fleste elever på gymnasiernes HF-uddannelser kommer direkte
fra folkeskolen, så er det en noget mere
broget flok, der bliver budt velkommen
hos HF&VUC NORD. Her er kursisterne
typisk ældre og tit et helt andet sted i
deres liv, og så har de mange flere muligheder for at vælge det forløb, der passer
dem bedst.
- Hos HF&VUC NORD udklækker vi flest
HF-studenter i Nordjylland, og det er
netop fordi, vi tilbyder flere muligheder,
så kursisterne kan vælge den HF-uddannelse, der passer bedst til dem, påpeger
Signe Bracke, som er uddannelsesleder i
Aalborg.
HF2
Hos HF&VUC NORD kan kursisterne vælge
to måder at nå til huen med det blå bånd.
De kan vælge HF2, hvor 2-tallet indikerer
en to-årig uddannelse, som kendes fra
gymnasiet med studiestart i august og
eksamen i juni to år senere. På uddannelsen kan kursisterne det første år vælge
mellem fire valgfag som musik, idræt, billedkunst og mediefag. På andet år vælger de en fagpakke, der består af to fag
på højere niveau plus et valgfag, der kan
være mere aktivt og lystbetonet. Fagpakken vælges tit med henblik på en specifik
kortere eller mellemlang videregående
uddannelse efterfølgende. Kursisterne,
der vælger HF2, er aldersmæssigt typisk
fra 18 år til midt i 20’erne. HF&VUC NORD
har desuden stor succes med at tilbyde
HF2 til elever, der er ordblinde, og som
bruger tre år på uddannelsen.
HF-ENKELTFAG
HF-enkeltfag er den ultimative fleksible
løsning for kursister, der typisk er fra begyndelsen af 20’erne til sidst i 20’erne.

Her er der studiestart både i august og
i januar. På HF-enkeltfag kan kursister
vælge de fag, som passer præcist til dem.
De fleste kursister bruger to og et halvt
eller tre år på uddannelsen, mens der er
andre, som kun bruger et enkelt år.
- Det er nemlig sådan, at dem, der ved,
at de vil læse til pædagog efterfølgende,
kan nøjes med fire fag, og hvis de hænger
i, er det faktisk muligt at klare fire fag på
et år, forklarer Signe Bracke.
Mens en HF-eksamen typisk kvalificerer kursisten til en kort eller mellemlang
videregående uddannelse, afskærer
studenterne sig ikke fra at begynde på
en længerevarende universitetsuddannelse. HF&VUC NORD tilbyder nemlig
supplerende overbygningsforløb, hvor
kursisterne kan læse op på A-niveau i
eksempelvis de naturvidenskabelige og
sproglige fag. Forløbet varer et halvt år.
RUMMELIG
- Hos HF&VUC NORD er vores mål selvfølgelig at flytte kursisterne fagligt,

samtidig med at vi også flytter dem menneskeligt, fordi vi er så rummelig en uddannelsesinstitution. Her oplever kursisterne at gå i klasse med nogen, der tit
kan være fundamentalt forskellige fra
dem selv. I folkeskolen eller på gymnasiet
vil de gå i klasse med andre, som ligner
dem aldersmæssigt, og som er det samme sted i livet. Her kan den unge kursist
på 20 år komme i klasse med en ung mor
med to børn eller én, som er offer for
nedskæring i firmaet, og som derfor vil
noget andet med sit liv. Det er givende
for alle, siger Signe Bracke.
TEKST: Niels Henriksen

GØR EN FORSKEL

Bliv SOSU-elev i Jammerbugt Kommune
Hos os får du
•
•
•
•
•

Daglig kontakt med en faglig vejleder i praksis, der brænder for at give
dig en spændende og lærerig uddannelse med mange udfordringer og
oplevelser
Nærværende og opmærksomme elevkoordinatorer, som følger dig
igennem hele din uddannelse
Praksisnær undervisning i et elevforum hver uge
Tilbud om øget vejledning og samtalecafé for to-sproglige elever
Mulighed for voksenlærlingeforløb med voksenløn, hvis du er fyldt 25 år.
Det er både på grund- og hovedforløbet

Uddannelsen giver dig
•
•
•
•

Udvikling – både personligt og fagligt
Et fagligt fællesskab og et tværfagligt samarbejde
Metoder, så du kan indgå i et samarbejde mellem borgere,
pårørende og fagfolk med det mål at give borgerne i Jammerbugt
Kommune et værdigt og meningsfuldt liv
Et arbejdsliv, hvor du virkelig gør en forskel, og som giver mening
for både dig og borgerne

”

Som elev i Jammerbugt kommune er jeg blevet fulgt utrolig tæt,
og hvis jeg havde spørgsmål eller var i tvivl om noget, har vi altid
fundet en hurtig løsning på tingene.
Én eftermiddag om ugen mødtes vi med andre elever fra
Jammerbugt Kommune til studieunits, hvor vi hørte oplæg om
forskellige emner, f.eks. diabetes, tandpleje eller bedemand. Det
var utrolig lærerigt og givende.
Jeg har været utrolig glad for min tid som elev hos Jammerbugt
kommune, og jeg vil anbefale alle at søge ind på uddannelsen
(SSA-elev Frida Søborg)

”

Vi har rammer og kapacitet til at
tilrettelægge elevuddannelsen for elever,
som kan have særlige udfordringer

”

”

(Elevkoordinator Laila Dam Hoppe)

”

FREMTIDSMULIGHEDER
efter en SOSU-uddannelse i Jammerbugt Kommune
•

•
•
•

Jobmuligheder på plejecentre, kommunal
hjemmepleje, almen praksis/lægeklinikker,
hospitaler eller institutioner for psykisk eller fysisk
handicappede
Videre- og efteruddannelse på AMU-kursuser, akademiuddannelse
og diplomuddannelse
Uddannelse til sygeplejerske, jordemoder, socialrådgiver eller ergoog fysioterapeut
Mulighed for at blive underviser og leder

I Jammerbugt Kommune ansætter vi løbende elever hen over året, så du
er altid velkommen til at kontakte os eller sende din ansøgning.
VI MANGLER DIG
Kontakt os på tlf. 41911465 på hverdage mellem 8.00-15.00

Vi ønsker at rekruttere elever, vi selv uddanner
til vores praksis efterfølgende. Så ved vi, at
de har fået en uddannelse af høj kvalitet
(Uddannelsesansvarlig Tanja Christensen)

”

Du møder mig i telefonen, når du ringer ind til
os. Hos os er du ikke et cpr.nr, men en person,
vi kan huske og tager hånd om

”

(Administrativ medarbejder Charlotte Gaarden)

”

HF & STX
• Gymnasial uddannelse kombineret
med den grundlæggende maritime
uddannelse til skibsassistent
• Studiejob og
sport i skoletiden

Ungdomshøjskolen
Søndbjerggård
Psykisk sårbare fra 18 år
Giver kompetencer til livet – Et så
selvstændigt voksenliv som muligt!

• Togt med
Skoleskibet DANMARK
• Godt studiemiljø og
skolehjem under uddannelsen

Læs mere på
maritimstudent.dk

Højskole – Opholdssted – STU
Afklaring af fremtidig bolig og
beskæftigelse

En afvekslende, AKTIV og anderledes
UDDANNELSE med SKUMSPRØJT,
oplevelser og sammenhold

Aggerholmsvej 19 . 7790 Thyholm . Tlf. 9787 5011
kontor@soendbjerggaard.dk

www.soendbjerggaard.dk

Maritim Student | Kragholmen 180 | 9900 Frederikshavn | www.maritimstudent.dk

- den erhvervsfaglige studentereksamen

På uddannelse
Tag en uddannelse inden for kontor, handel, butik eller event.
Med EUX Business kan du kombinere en studentereksamen
med en erhvervsuddannelse. Smart, ikke?

L Æ S M E R E PÅ E U X B U S I N E S S . D K
AALBORG HANDELSSKOLE

ÅBENT HUS
12. J A N U A R

K L . 16.30 - 18.00
K L . 18.30 - 20.00

STR ANDVEJEN 2
5,
9000 A A L B O R G
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Jonatan Damgaard Trip og hans hustru Sabina bor i Tyrkiet, hvor de udfører frivilligt arbejde for Jehovas Vidner.

Læser HF Enkeltfag i Istanbul
Ung nordjyde udfører frivilligt arbejde for Jehovas Vidner i den tyrkiske hovedstad og
er samtidig fjernkursist hos HF&VUC NORD
Af Niels Henriksen

27-årige Jonatan Damgaard Trip og hans hustru Sabina udfører frivilligt og ulønnet arbejde
for Jehovas Vidner i den tyrkiske hovedstad
Istanbul. Her underviser de i biblen ikke
mindst overfor de mange tusinde arabiske
flygtninge, der er strømmet til landet de seneste år. Men som resten af verden er Tyrkiet
også hårdt ramt af COVID-19 med blandt andet
udgangsforbud.
- Det betyder, at vi i øjeblikket må udføre vores
frivillige arbejde på en anden måde og derfor
har tid til overs. Derfor har jeg besluttet at læse
HF Enkeltfag som fjernkursist på HF&VUC
NORD, fortæller Jonatan Damgaard Trip, der
overvejer at studere til fysioterapeut på et
tidspunkt.
Underviser i biblen
Egentlig har han en baggrund som handelsstudent og en uddannelse som kontorassistent
hos Region Nordjylland, hvor han arbejdede
fra 2010 til 2018, da han sammen med sin
hustru Sabina besluttede at rejse til Tyrkiet for
Jehovas Vidner.
- Siden 2015 har Tyrkiet taget imod masser af
arabiske flygtninge fra nabolandene, så vi ser
et stort potentiale i at formidle kendskabet til
biblen. I den forbindelse var det en stor fordel
for os at lære både tyrkisk og arabisk, så de

to fag tog vi også som fjernkursister på VUC,
fortæller han.
Med et både frivilligt og ulønnet arbejde lander
der ikke en løncheck på kontoen sidst på
måneden, så for at leve var det også nødvendigt for det unge nordjyske par at skaffe et
økonomisk fundament på anden vis.

med deres arbejde, eller fordi de forventer
at skulle arbejde i Danmark i en periode eller
studere og derfor vil være forberedt og lære
noget af sproget, fortæller Jonatan Damgaard
Trip, der har bestemt, at hvis han og hustruen
flytter tilbage til Danmark, så skal han i hvert
fald ikke tilbringe resten af sit liv på et kontor.

Dansk på nettet
- Derfor tilbød vi online undervisning i dansk til
elever i hele verden. Vi har undervist på nettet
i et års tid, og eleverne har typisk været mennesker, som bare gerne ville lære noget dansk,
eller fordi de rejser til Danmark i forbindelse

HF Enkeltfag
- Jeg har ikke besluttet mig for, hvad jeg gerne
vil men tankerne går mest mod en uddannelse som fysioterapeut. Jeg begyndte på HF
Enkeltfag i november sidste år og læste fagene
dansk på A-niveau, historie på B-niveau og

Idræt på C-niveau. I 2021 er jeg tilmeldt fagene
fysik, kemi, biologi, geografi og religion, og jeg
forventer at afslutte min HF med eksamen til
juni.
- Jeg er klar over, at jeg har lagt en både skarp
og ambitiøs uddannelsesplan for mig selv
– det siger min vejleder også, men på grund
af corona-restriktionerne her i Tyrkiet, som
forventes at vare et godt stykke ind i 2021, har
jeg tid til overs, som jeg kan investere i min
egen uddannelse og fremtid, påpeger Jonatan
Damgaard Trip.

Den tyrkiske hovedstad Istanbul ligger smukt ud til Bosporusstrædet og er overgangen fra Europa til Asien.

Kampagne skal skaffe 100
flere landmænd på tre år
Bliv Landmand i Nord sætter spotlys på både uddannelsen og faget
Landbruget savner faglært dansk arbejdskraft. Derfor har mange gode kræfter i Nordjylland sat sig for at gøre en
ekstra aktiv indsats. ”Bliv Landmand i
Nord” er en kampagne, der blev sat i søen
i 2019, og her bliver der sat fokus på både
uddannelsen og faget i håb om, at omkring 100 unge over en tre-årig periode
vil tage en uddannelse som landmand.
Altså 100 mere end dem, der traditionelt
bliver færdiguddannet.
- Det er et ambitiøst mål, men vi tror på
projektet, der er et samarbejde mellem
landboorganisationerne
LandboNord,
AgriNord, Landbo Ungdom, nf plus og
Landbo Thy samt landbrugsskolerne
Nordjyllands Landbrugsskole Lundbæk,
TECH College og Morsø Landbrugsskole. Kampagnen er støttet økonomisk af
Sparekassen Vendsyssel, Jutlander Bank
og Sparekassen Thy, der hver især investerer 100.000 kr. i kampagnen, forklarer Torben Farum, der er næstformand i
LandboNord og talsmand for ”Bliv Landmand i Nord”.
LANDMAND FOR EN DAG
- Desværre må vi konstatere, at alt for få
danske unge ser en fremtid i landbruget.
Vi står i dansk landbrug overfor et snarligt generationsskifte, og derfor er det
nødvendigt, at vi uddanner endnu flere
på landbrugsskolerne, understreger Torben Farum.

- Ukendskab til landbruget er noget af
det, vi kæmper aller mest imod. For år
tilbage var der i en skoleklasse som regel flere børn, hvis forældre arbejdede
med landbruget. Sådan er det ikke mere.
Kendskabet til landbruget er alt for lille,
og derfor kommer vi også gerne ud på
skolerne for at fortælle om faget, lige
som interesserede har mulighed for at
komme i dagspraktik hos en nordjysk
landmand. Den invitation benyttede flere
sig af i uge 42, og invitationen står stadig
åben, fortæller Torben Farum og peger
på landbruget som et erhverv med mange facetter.
MANGE KASKETTER
- Da jeg i sin tid blev landmand, lærte jeg
at passe grise, passe køer og passe markerne. I dag skal jeg også passe papirarbejde og ikke mindst mine medarbejdere. En selvstændig landmand er i dag
en virksomhedsleder, der tager mange
kasketter på i løbet af dagen, men den
unge, der vælger at blive ansat som faglært landmand, kan også se frem til en
spændende hverdag, hvor praktisk arbejde går hånd i hånd med moderne teknologi. Han eller hun er med
til at investere i egen og
fagets fremtid, gør han
opmærksom på.
- Som landmand
har de unge udsigt

til fast arbejde. Fødevarer går aldrig af
mode. Det har været tydeligt under corona-pandemien. Danskerne skal jo have
noget at spise, og dyrene skal passes, så
landmændene har arbejdet ufortrødent
videre.
Interesserede kan se mere om kampagnen på https://blivlandmandinord.dk/,
lige som der på bl.a. Facebook ligger små
oplysende videofilm.

TEKST: Niels Henriksen
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Tre fælles om én lærling
Isabella K. Karlsen er en del af den maritime lærlingeordning – og det er en positiv udfordring, synes hun
Af Niels Henriksen

Isabella Karlsen er 30 år og mor til to børn. Hun
er student fra Frederikshavn Gymnasium og
var halvvejs inde i sin bachelor på bioteknologi-uddannelsen på Aalborg Universitet, da hun
fandt ud af, at hun meget hellere ville være
elektriker. Og så er hun tilmed en del af MARLOGs maritime lærlingeordning, hvor to eller
flere virksomheder deler om én lærling.
Dermed er hun ikke det billede de fleste formentlig har om, hvordan en typisk elektrikerlærling ser ud.
- På universitetet fandt jeg ud af, at jeg ikke
skulle tilbringe resten af mit liv i en hvid kittel
på et laboratorium. Jeg syntes, at der skete for
lidt. Meget tid gik med at vente på analyseresultater, og det har jeg slet ikke tålmodighed til.
Men hvorfor jeg faldt over elektriker-faget, er
stadig et godt spørgsmål, for jeg kendte ingen,
der er elektriker, smiler Isabella, der har valgt
at specialisere sig indenfor automation.

Fokus på automation
Hun er en del af talentsporet på elektriker-uddannelsen på EUC Nord og har valgt hele seks
moduler i stedet for traditionelt fire. To af
modulerne udbydes ikke af EUC Nord, så her er
Isabella på skolebænken i fire uger ad gangen i
henholdsvis Esbjerg og Hadsten ved Aarhus.
- Jeg har valgt at fokusere på automation, fordi
jeg her har mulighed for at løse udfordringer,
hvor jeg kan bruge mine evner indenfor de
naturvidenskabelige fag, bl.a. matematik. Jeg
kan komme til at arbejde med store komplekse
industrianlæg, og blandt andet programmering, og det er udfordringer, jeg gerne vil prøve
kræfter med, siger hun.
Delelærling
Som en del af MARLOGs maritime lærlingeordning tilbringer Isabella den praktiske del af
uddannelsen hos tre forskellige virksomheder
i Frederikshavn. Hun er hos Soft & Teknik,
hvor hun arbejder med tavlekonstruktion og
industriel automation. Hun er hos Mariendal

Electrics, hvor hun hovedsageligt har løst
spjældopgaver og været på byggepladser samt
hos MAN Energy Solutions, hvor hun arbejder
med vedligeholdelse af virksomhedens egne
store industrielle anlæg.
- Jeg valgte selv at blive en del af MARCODs
lærlingeordning, fordi det giver mig en unik
mulighed for at lære, hvordan forskellige
virksomheder griber opgaverne an. Selv om
opgaverne kan være ens, så løser virksomhederne dem ikke ens, påpeger Isabella.
- For mig betyder det, at jeg skal være omstillingsparat. Arbejdsdagene er ikke ens, og
min egen udvikling og uddannelse står ikke
stille. Der er altid travlt, og det trives jeg godt
med. Men jeg tror også, at det kræver en vis
modenhed at være delelærling, for man skal
sætte sig ud over trygheden ved at være en del

af den samme virksomhed i længere tid. For
nogle kan det måske godt være lidt udfordrende, siger Isabella, der således endnu ikke ved,
hvor hun skal tilbringe det sidste halve år af
sin læretid, inden hun er udlært elektriker til
sommer.
God jobudsigt
Til gengæld er hun ret sikker på, at hun formentlig ikke får det store besvær med at finde
et arbejde, når svendebrevet er hjemme. Dels
har et par af de virksomheder, hun er i praktik i,
allerede udtrykt interesse for at tilknytte hende efter læretiden, dels er der så meget fart på
udviklingen indenfor automation, at der altid er
brug for dygtige medarbejdere, der brænder for
at løse fagets største udfordringer.

Vores elever skal opleve, at vi er der for dem, og at vi bakker dem op, fastslår uddannelseskoordinator Heidi Hougaard, Vesthimmerlands Kommune.

Omsorg og opbakning med
til at fastholde SOSU-elever
Hos Vesthimmerlands Kommune kan eleverne være sikre på at opleve nærvær og tæt kontakt,
når der er brug for det
- Hvis jeg ikke havde oplevet den opbakning og omsorg, som jeg mødte hos
Vesthimmerlands Kommune, da jeg blev
syg, så var jeg formentlig droppet ud af
uddannelsen.
Sådan siger 39-årige Sanne Lund Jacobsen fra Gedsted. Hun var kun få måneder
fra at være færdig med en uddannelse
som SOSU-assistent, da hun måtte lade
sig sygemelde. Med mand og fire børn
virkede det pludselig uoverskueligt at få
både uddannelse og familieliv til at gå op
i en højere enhed.
- Heldigvis var der hurtig, konstruktiv og
effektiv hjælp at hente hos uddannelseskoordinator Heidi Hougaard hos Vesthimmerlands Kommune, hvor jeg er ansat. Heidi foreslog, at jeg i stedet kunne
begynde på uddannelsen til SOSU-hjælper, og det har vist sig at være en super
god idé, som jeg er rigtig glad for, og som
jeg afslutter til august, fortæller Sanne
Lund Jacobsen, der egentlig er udlært
serviceassistent, men som tog springet
til en uddannelse, hvor hun kan få lov at
udleve drømmen om at gøre en forskel
for andre.
- Jeg har ikke sluppet ambitionen om at
blive SOSU-assistent. Jeg håber, at jeg
efter eksamen kan få lov at fortsætte hos
Vesthimmerlands Kommune og få noget
erfaring. Måske herefter vælger jeg at
tage endnu et spring og gøre uddannelsen som SOSU-assistent færdig, smiler
Sanne Lund Jacobsen, der i sin videre uddannelse er tilknyttet de to uddannelseskoordinatorer Heidi Hougaard og Rikke
Larsen.

OPRIGTIGT INTERESSERET
29-årige Camilla Larsen oplevede også
afgørende opbakning fra Vesthimmerlands Kommune, da hendes lille søn var
konstant syg i to år. En belastende situation for både storesøster og mor og far.
Camilla er i fuld gang med at uddanne sig
til SOSU-assistent og forventer at afslutte uddannelsen til november.
- Jeg havde egentlig søgt ind på pædagoguddannelsen efter HF-eksamen, men
jeg annullerede min ansøgning og søgte i
stedet ind på SOSU Nord, fordi jeg synes,
at arbejdet med ældre mennesker giver
meget mere mening for mig, men da min
søn blev syg med konstante halsbetændelser kort inde i uddannelsen, blev det
hele lidt uoverskueligt, fordi jeg var nødt
til at være så meget fraværende, fortæller Camilla Larsen, der dog mødte stor
forståelse hos Vesthimmerlands Kommune.
- Jeg var meget i tvivl, om jeg kunne fortsætte min uddannelse, men Heidi Hougaard bakkede mig rigtigt meget op og
gav mig den frihed, der var nødvendigt.
Jeg kunne altid ringe til Heidi, og jeg følte
virkelig, at hun var oprigtigt interesseret
i mig og min svære situation, siger Camilla Larsen, der ikke er i tvivl om, at den
omsorg og opbakning, hun har mødt, har
været med til at fastholde hende i uddannelsen.
- Nu glæder jeg mig til at blive færdig som
SOSU-assistent, og jeg håber, at jeg kan
få lov at fortsætte hos Vesthimmerlands
Kommune, hvor jeg gerne vil arbejde
med demente borgere, smiler hun.

Uddannelseskoordinator Rikke Larsen (tv) sammen med SOSU-hjælperelev Sanne Lund Jacobsen.

DE FLESTE FÅR JOB
For Vesthimmerlands Kommune er det
afgørende, at eleverne som enten assistent eller hjælper færdiggør deres uddannelse. Kommunen skal i 2021 således
optage 40 assistentelever og 19 hjælper-elever.
- Så bortset fra en naturlig menneskelig
empati og omsorg for vores elever, så
har vi selvfølgelig også en stor interesse
i, at de færdiggør deres uddannelse, for
vi har stærkt brug for dem, og vi oplever
da også, at de fleste af dem får job hos os
efterfølgende, påpeger Heidi Hougaard,
der lægger stor vægt på at være nærværende og kontaktbar.
- Vi skal være lette at komme i kontakt
med, og vores elever skal have et hurtigt
svar, hvis de har brug for det. De skal opleve, at vi er der for dem, og at vi bakker
dem op, fastslår hun.
TEKST: Niels Henriksen
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Noah Grundvad (tv) og Caroline Munch Wittendorff er begge 16 år og kommer fra Aarhus.

Fællesskabet trækker i Fjerritslev
På college genfinder eleverne meget af det, som de var så glade for på efterskolen
Af Niels Henriksen

Fællesskab og socialt samvær vejer tungt på
landets efterskoler. Muligheden for at være
sammen med andre unge og chancen for at
finde nye venner for livet får mange til at gå
et år på efterskole, inden de springer ud i en
ungdomsuddannelse. Dem, der har valgt at bo
på college i forbindelse med deres gymnasieuddannelse i Fjerritslev, genfinder mange af
de samme elementer fra efterskolen i en ny
struktureret hverdag.
- Jeg valgte at gå på Fjerritslev Gymnasium,
dels fordi skolen tilbyder en outdoor-linje,
som jeg er meget interesseret i, og dels fordi
jeg som college-elev får mulighed for at være
en del af et fællesskab, som jeg oplevede på
efterskolen, og som jeg ledte specifikt efter,
fortæller 16 årige Noah Grundvad, der kommer

fra Aarhus og begyndte i 1. g på efterskolernes
gymnasium i august sidste år.
- Selv om andre måske syntes, at jeg var lidt
ung til at flytte hjemmefra, havde jeg jo taget
det første skridt på efterskolen, så jeg har været tryg ved at skulle bo for mig selv på college
i Fjerritslev, smiler hun.
Noah er en af dem, der gerne tager del i arrangementer i fælleshuset, når skolearbejdet
tillader det.
- Vi er f. eks. flere, der jævnligt laver mad sammen, bl.a. i weekenderne, siger hun.
Ikke for socialt
For ligeledes 16-årige Caroline Munch Wittendorff var det også udsigten til fælleskab, der
flyttede hende nordpå fra Aarhus.
- Men selv om jeg gerne vil være en del af et
fællesskab, vil jeg også have mulighed for
at trække mig tilbage og bare være mig selv.

Ungdomsboligerne på Fjerritslev College er på 25 kvm. Asger Krage Dreier, der bl.a. spiller klaver,
har sine egne instrumenter med.

Derfor har jeg heller ikke gået på efterskole,
fordi jeg der ville være tvunget til at bo på værelse med andre. På Fjerritslev College har jeg
min egen lejlighed, så det hele ikke bliver for
socialt for mig, påpeger hun, der hjemme i Aarhus skulle dele værelse med sin yngre søster.
Derfor var beslutningen om at flytte på college
i Fjerritslev heller ikke så svær for hende.
Anbefaling fra søster
For 17-årige Asger Krage Dreier lå det nærmest
lige til højrebenet, at han skulle begynde i 1. g
på Fjerritslev Gymnasium sidste sommer. Og at
han skulle bo der. Hans storesøster var nemlig
en af de første elever, der fik mulighed for at bo
på college på Fjerritslev Vandrerhjem og havde
kun godt at sige om kombinationen af at gå på
gymnasium og samtidig bo i byen.
- Men jeg ønskede også at fortsætte det
fællesskab, som jeg oplevede på efterskolen.

Hvis jeg skulle gå på et gymnasium, som
ligger tættere på min bopæl, så skulle jeg have
valgt et gymnasium i Aalborg, men jeg valgte
Fjerritslev på grund af college og udsigten til
at blive en del af et godt fællesskab, fortæller
han.
- Alle colle-elever er en del af fællesskabet –
uanset hvilken årgang de går på på gymnasiet,
siger han og afslører, at hans mor faktisk også
har været elev på Fjerritslev Gymnasium.
- Ja, første gang, jeg satte mig ved bordet i
fælleshuset, kom der straks et par piger fra de
ældre årgange og satte sig ved siden af mig.
Det var rart at opleve, at fællesskabet er for alle
colle-elever uanset årgang, supplerer Caroline.
- På den måde bliver vi alle hurtigt en del af
gymnasiet, påpeger Asger.

I college-boligen er der the-køkken, plads til en seng og eget bad og toilet.
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Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser

■ Hhx
■ Htx

Erhvervsuddannelser

■ Eud/eux business
■ Teknologi, byggeri og
transport
■ Fødevarer, jordbrug og
oplevelser

■ Hhx
■ Htx

Erhvervsuddannelser

■ Eud/eux business
■ Teknologi, byggeri og
transport (2021)
■ Fødevarer, jordbrug og
oplevelser (2021)

HEGuddannelser.dk

NYHED

Flere
erhvervsuddannelser
på vej til Hobro i
sommeren 2021
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Steffen Krøyer er fuldtidsansat collegepædagog på Fjerritslev Gymnasium, hvor han både har ansvaret for den daglige drift og låner en skulder til dem, der har brug for det.

College på vej til at blive
overhalet af egen succes
I Fjerritslev bor 65 gymnasielever på college – interessen er stigende men alle værelser er allerede optaget
Af Niels Henriksen

For fire år siden tilbød Fjerritslev Gymnasium,
at to af eleverne kunne bo i byen i forbindelse
med deres ungdomsuddannelse. De to elever
boede på vandrerhjemmet, men måtte rømme
deres værelser, når der kom andre gæster
i weekenderne. Alligevel kom successen
prompte i hus. Værelser på Fjerritslev Kro og i
en tilbygning til kroen blev taget i brug. Også
her blev alle senge snart belagt, så gymnasiet
gik i samarbejde med boligorganisationen
Domea i gang med at opføre yderligere 40
ungdomsboliger og et fælleshus umiddelbart
ved siden af gymnasiet.
- De første boliger blev taget i brug i februar
sidste år. Resten blev færdige i løbet af foråret
og sommeren 2020 og fællesbygningen i oktober. Men også her er alle boliger nu udlejet, så

vi arbejder allerede på mulighederne for yderligere en udvidelse, fortæller Steffen Krøyer.
Han er fuldtidsansat college-pædagog og har
det daglige ansvar for, at Fjerritslev College og
colle-eleverne fungerer, og at der samtidig er
en bred palette af tilbud til dem.
Lejligheder på 25 kvm
Eleverne bor i ét-rums lejligheder på 25 kvm
med eget køkken og bad. Ungdomsboligerne
er i én etage og fordelt på fem bygninger med
et gennemgående tag, så eleverne kan gå tørskoet fra bygning til bygning, og sammen med
det lukkede gårdmiljø skaber det optimale
muligheder for fællesskab og socialt samvær.
Fælleshuset er på 400 kvm i to etager. Her er
der bl.a. mulighed for fælles madlavning og
fællesspisning lige som der er vaskeri med
vaskemaskiner og tørretumblere.
- Ungdomsboligerne udlejes fuldstændigt

som øvrige lejligheder i et alment boligbyggeri. Det vil sige, at eleverne bor til leje hos
Domea, og de betaler 2400 kr. om måneden i
husleje. Inkluderet i huslejen er morgenmad i
fælleshuset og frokost i gymnasiets kantine på
alle undervisningsdage. Aftensmad er for egen
regning. Desuden kan alle college-elever frit
benytte Fjerritslev Motionscenter, Fjerritslev
Svømmehal, idrætshallen på gymnasiet samt
gymnasiets mountain¬bikes. Endelig får
college-eleverne en nøglebrik til gymnasiet, så
de eksempelvis kan bruge skolens musik¬lokale eller E-sportslokalet efter skoletid og i
weekenderne, forklarer Steffen Krøyer, der i
dagligdagen har mange kasketter på.
Frivilligt fællesskab
- Hver morgen går jeg en runde og banker på
vinduerne for at sikre mig, at eleverne er vågne. Jeg har jævnlige samtaler med hver enkelt.

Jeg tilbyder at sætte forskellige arrangementer
i søen, som vi kan være fælles om - vi pyntede
op til jul, vi holder musikaftener, og vi spiller
brætspil. Alt er fuldstændigt frivilligt, og det
er langt fra alle, der deltager, for der er jo også
altid lektier og afleveringer, der skal klares,
påpeger han.
- Jeg har tidligere været forstander på en efterskole, og her kunne jeg sige til eleverne, at
de skulle deltage. Her skal jeg sige, at det er et
tilbud, som de gerne må tage del i, smiler han.

ÅBENT HUS
10. jan. 13-16

INFOAFTEN
26. jan. &
15. feb. 19-21
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Han
“På
skituren
blev vi virkelig rystet
sammen, man kunne
m æ r k e f æ l l e ssk a b e t b e g yn d t e
at være noget specielt. Det var
en megafed tur, hvor alle blev
udfordret og sat lidt på prøve.
Nogle af mine bedste minder
er fra skituren.”
Anne Pinstrup

“Jeg
er efter et år
på HHE blevet mere
åben og ikke så genert. På
samme tid har jeg også fået en
masse venner for livet. Dette år
har uden tvivl været den bedste
beslutning, jeg nogensinde har
taget.” Sofie Amalie Hartmann Daarbak
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35 forskel
“Han
Herred Efterskole er et pragteksempel på en efterskole, hvor
fællesskabet fryder. Fællesskabet
skinner igennem i alle begivenheder og aktiviteter, der bliver
afholdt på skolen, og hver dag
er fyldt med glæde.” Peter
Rysgaard Andersen

valgfag

American

SPARK

“Dramaugen var en af de
fedeste uger, vi har haft
på skolen. Det at alle på skolen
havde et ansvar for at gøre stykket
fedt, gjorde, at der var en hel anden
stemning på skolen. Man kom i grupper
med nogle andre, end hvad man havde
været vant til. Det var super hyggeligt,
og det var bare en uge, man ikke
glemmer.”
Simon Heide

     

 

Ranum
Følg os på virtuel Efterskolernes Aften d. 13. jan kl. 18-21
www.ranumefterskole.dk

På Ranum Efterskole College lever 450+ elever fra hele verden sammen. Vi er en boglig
efterskole med niveaudelt undervisning i 9. & 10. kl. Vi har 20+ Cambridge IGCSE fag,
50+ profilfag, kulturfag og valgfag, og 3 gange årligt rejser vi ud i verden.
Book en rundvisning på www.ranumefterskole.dk

Besøg os på efterskolemesse i 2021 • Silkeborg 6.–7. marts • Aalborg 13.–14. marts
Odense 27.-28. marts • Rødekro 17.–18. april • Roskilde 24.–25. april

Hørby Efterskole holder Åben Aften
Mærk stemningen og fællesskabet

Vælg imellem følgende dage i januar:

TIRSDAG 12/1

ONSDAG 12/1

TORSDAG 14/1

Alle dage kl. 18.30. Tilmelding til skolen nødvendig.
Fire aftener i januar holder vi
Åben Aften, hvor du og dine
forældre kan besøge Hørby
Efterskole. Her får I en rundvisning af en elev, og en lærer giver
en orientering om skolen.
Vi overholder alle myndighedernes restriktioner, og for at alle
trygt kan deltage, er Åben Aften
delt i to besøgshold:
Første hold er kl. 17.30-19.30
– næste er kl. 19.30-21.30.
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Mandag 11. januar 2021
Onsdag 13. januar 2021
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Det er nødvendigt at tilmelde sig til Åben Aften.
Tilmeld jer på mail he@hoerbyefterskole.dk
eller ring til os på 98 46 63 00.

Snedkergårdsvej 11 | Hørby | 9300 Sæby
T 98 46 63 00 | he@hoerbyefterskole.dk
hørbyefterskole.dk

EFTERSKOLEN FOR GASTRONOMI, MUSIK & DESIGN
Tlf. 75 85 80 12 · Højskolevej 9 · 7100 Vejle · info@skolenfor.dk · www.skolenfor.dk

Kom til rundvisning på skolen
Fra d.11.- 26. januar holder vi
"åbent hus" rundvisninger.
Find tidspunkter og
tilmeld dig på

KREA-LINJE
FRA FEBRUAR 2021
Læs mere på:
hadstenff.dk/krea

hadstenff.dk
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Østergade 77, 8370 Hadsten
Vores camps er
støttet af:

Kombiner
10. klasse med
din interesse indenfor:
TEKSTIL, LÆDER OG SMYKKER
ARBEJDE MED MENNESKER
HÅNDVÆRKSFAG
GAME DESIGN
GASTRONOMI

RYÅ

EN EFTERSKOLE
FOR ORDBLINDE
ÅBENT HUS

Helle for fællesskab og udvikling
Efterskoleophold for sent udviklede unge
Kom og vær en del af vores fællesskab og
mød nye venner.

Lørdag den 30. januar
kl. 13.00 eller 14.00
Tilmelding på vores facebookside

Helle for fællesskab og udvikli

Efterskoleophold
Du
møder en prøvefri skole for sent udviklede unge
med praktiske og kreative
værksteder
hvor vien del af vores fællesskab og
Kom ogogvær
sammen
har fokus
på din
mød nye
venner.
personlige udvikling og
livsglæde.
Du møder en prøvefri skole med praktiske
ogmeget
kreative
værksteder og hvor vi sammen
Læs
mere om
hartilbud
fokus
vores
på: på din personlige udvikling og
www.efterskolenhelle.dk
livsglæde.
Vi har 8 linjefag
ud over de traditionelle fag.

Læs meget mere om vores tilbud på:
www.efterskolenhelle.dk

Kom og se, hvor
godt vi har det
med fællesskab,
faglighed og en
federe fremtid...

Centralgårdsvej 277, 9440 Aabybro
Tlf. 9696 6969, www.ryaaefterskole.dk

LEDIGE PLADSER
TIL 21/22

TJEK V-E.DK ELLER RING PÅ 98 64 53 80
FOR MERE INFORMATION OM BESØG OG
TILMELDING MV.

VESTERBØLLE EFTERSKOLE TILBYDER LINJER I:

ADVENTURE & OUTDOOR
KUNST & DESIGN
TRIATLON
VOLLEY
MASSER AF
ESPORT
VALGFAG
MUSIK

+

Vesterbølle Efterskole / Sognevejen 300 / 9631 Gedsted / Vesterbølle / 98645380 / v-e.dk
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Efterskolernes Aften er aflyst
Af Niels Henriksen

”Elever på efterskoler, folkehøjskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler
samt elever og kursister på kostafdelinger og
skolehjem på ungdoms- og voksenuddannelser er som udgangspunkt hjemsendt”.
Sådan lyder de nyeste restriktioner fra regerin-

gen og sundhedsmyndighederne. Og hjemsendelsen gælder som alle andre skærpede
restriktioner foreløbig til den 17. januar.
Det betyder selvfølgelig, at Efterskolernes
Aften den 10. januar er aflyst. Efterskoleforeningen havde ellers tidligere meddelt, at den
traditionsrige aften var aflyst som et landsdækkende arrangement, og at det var op til de
enkelte skoler at håndtere eventuelle besøg.

online-rundvisning, som ikke kan tilbyde en
fornemmelse af stemningen på skolerne. Derfor havde skolerne arrangeret besøg i ganske
små grupper uden adgang til elevværelser.
Interesserede opfordres til at tjekke skolernes hjemmesider for at se, hvornår det bliver
muligt at komme på besøg.

Den melding fik straks de nordjyske skoler til
at tænke i nye baner, og flere havde allerede
tilrettelagt fysiske besøg i trygge rammer. På
Kongensgaard Efterskole i Nr. Nissum var der
således planlagt besøg af mindre grupper i dag
og igen den 7. februar – det sidste arrangement kan således sagtens nå at blive afviklet.
Skolerne giver udtryk for, at de mener, at et
fysisk besøg er at foretrække frem for en

Besøg os på

EFTERSKOLERNES AFTEN

- det kan blive en helt speciel aften

ONSDAG DEN 13. JANUAR
På Tolne Efterskole er der plads til dig – også selvom om tal og bogstaver driller.

Velkommen
til besøgsdag

På vores specialefterskole er der plads til at være og plads til at lære lige præcis som
den DU er.

I er altid velkomne til
at komme på besøg
– og det er muligt at
booke et besøg
via hjemmesiden
www.kge.dk.

KOM OG BESØG OS  DET ER DET HELE VÆRD.

Her kan du udvikle dig i dit eget tempo og prøve kræfter med flere af skolens praktiske
fag. På Tolne Efterskole vil du opleve et liv med nye fællesskaber og nye venner.

Tolne Efterskole afholder besøgsaften med
tilmelding onsdag d. 13. januar.

Kom forbi,
og vær med til:
∠ Individuel rundvisning
På Kongensgaard Efterskole har

vi i rigtig mange år hjulpet unge
med høj vægt og lavt selvværd

til at komme videre i livet – og vi
er også klar til at hjælpe dig.

∠ Introduktion til skolens linjefag

Husk, at vi gerne vil se jer til en individuel
rundvisning og samtale, hvor I også kan
opleve vores værksteder.
Ring til skolen på 98 93 05 11
for tilmelding til besøgsaften
eller rundvisning.
TOLNE

∠ Lækkert kaffebord

∠ Snak med lærere og elever

Vi glæder os til at se dig!

Se mere på kge.dk

Kongensgaard Efterskole

Ringvej 80, Nr. Nissum

7620 Lemvig

97 89 15 44

kge@kge.dk

Dvergetvedvej 95, Tolne, 9870 Sindal, Tlf. 98 93 05 11
www.tolneefterskole.dk

EFTERSKOLERNES AFTEN
ONSDAG D. 13. JANUAR
KL. 19:00–21:00
TILMELD JER PÅ
EFTERSKOLENFOR
SCENEKUNST.DK

EFTERSKOLENFORSCENEKUNST.DK
Starupvej 20, 8340 Malling
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Forstander på Aabybro Efterskole
Thorsten Matthiesen og viceforstander
Esben Matthiasen insisterer på at give
eleverne det bedste efterskoleophold.

Corona får ikke lov til
at sætte dagsordenen
Ledelsen på Aabybro Efterskole insisterer på at give eleverne en oplevelse, de aldrig glemmer
– selvfølgelig sundhedsmæssigt forsvarligt
Af Niels Henriksen

- Vi er selv herrer over, hvad vi laver, og vi vil
ikke give afkald på noget. Med mindre, myndighederne udsteder direkte forbud, så kan
og vil vi gennemføre alt, vi havde planlagt. Det
kræver en stor og velassorteret værktøjskasse
løbende at kunne tilpasse rammerne til den
aktuelle situation, og det er vi klar til.
Sådan siger forstander på Aabybro Efterskole
Thorsten Matthiesen og viceforstander Esben
Matthiasen.
- Vi kunne vælge at stille os hen i et hjørne og
lade os overmande af sortsyn og pessimisme,
men vi har fra dag 1 besluttet, at corona ikke
skal have lov til at sætte dagsordenen på
Aabybro Efterskole. Vi tager naturligvis corona
alvorligt og tager alle de sundhedsmæssige
forholdsregler, som vi skal, men vi har også en
forpligtelse overfor eleverne. Til sommer skal
de føle, at de har haft et lige så fantastisk år på
Aabybro som eleverne før dem, så derfor forsøger vi at tænke ud af boksen og gennemføre,
så vidt det er muligt, alle vores planer. Måske
ikke lige som vi havde forestillet os, men vi
gennemfører, fastslår de og nævner skilinjens
planlagte tur til en gletscher i Østrig i uge 43.
Sikker skitur til Østrig
- Eleverne på skilinjen bliver uddannet skiinstruktører, og den uddannelse kan de ikke få,

hvis vi ikke kommer afsted på ski. På grund
af corona var det dog ikke muligt at rejse til
den gletscher, som vi havde planlagt. I stedet
fandt vi et andet sted i Østrig, hvor smittetrykket i virkeligheden var markant lavere end i
Jammerbugt Kommune, så vi pakkede bussen
og kørte til Østrig non-stop. Ikke noget med
grænsehandel. Det var direkte til hotellet, hvor
der i øvrigt ikke var andre gæster end os. Hjemturen foregik på samme måde, så vi var ikke i
kontakt med andre end personalet på hotellet,
fortæller Thorsten Matthiesen og understreger,
at turen naturligvis var aftalt med elevernes
forældre, der bakkede 100 pct. op.

- Men vi håber, at man vil kigge på regioner og
ikke nødvendigvis hele lande. Det kunne nemlig potentielt give os nogle mulige rejsemål i
foråret, påpeger viceforstanderen.
To elever smittet
- Vores 240 elever er delt op i mindre hold,
og de har alle opstillet en liste over de andre
elever, som de har tættest kontakt til. Hvem de
bor sammen med, hvem de er sammen med
i baderummene og hvem de spiser sammen
med. To af vores elever har været smittet.

Første gang sendte vi alle hjem, men anden
gang sendte vi kun 25 hjem i tre dage, og det
var dem, som den pågældende elev havde
været tættest med.
- Vi oplever, at vores elever tager corona
meget alvorligt. De tænker sig om og følger
retningslinjerne i hverdagen, og sammen med
forældrene tager de alle hensyn også i weekenderne. Derfor skylder vi dem også at få det
bedste efterskoleophold på Aabybro, fastslår
Thorsten Matthiesen Esben Matthiasen.

Gæster på besøg
Forstanderen forventer også, at de store,
traditionelle gymnastikopvisninger bliver
gennemført
- Vi kan formentlig ikke samle så stort et hold i
en hal, men så må vi eksempelvis gennemføre
opvisningerne udendørs.
- På Efterskolernes Dag 2020 havde vi også besøg, så interesserede kunne fornemme ånden
og stemningen på skolen. Gæsterne fik ikke
lov til at komme ind på skolen, men eleverne
viste rundt udenfor, og det blev f. eks. muligt at
kigge ind gennem vinduerne til elevværelserne, forklarer Esben Matthiasen og tilføjer, at linjeture til forskellige europæiske destinationer i
efteråret blev udsat, fordi Udenrigsministeriets
ikke kunne anbefale rejserne.
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