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Fakta Om lærlingemangel 

Ifølge Arbejderbevægelsens erhvervsråd 
kommer Danmark til at mangle 30.000 
faglærte i jern- og metalindustrien i 
2025.Knap hver anden af de mindre 

Der er mangel på lærlinge i industrien i dag. De fleste unge vil 
hellere på gymnasiet. Amtsavisen har mødt en maskinarbejder 
på vej mod pensionen og en lærling på vej ind. Begge arbejder 
de på Prodan i Randers.

Lærling: Unge skal opleve 
industrien for at vælge den 
vej 

John Mikkelsen viser Casper Riber, hvordan man bruger en af Prodans mange maskiner. Foto: Lars 
Rasborg 
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Randers: John Mikkelsen 60 år. 
Startede i lære i 1973 på 
Scandia. Dengang var der 54 
lærlinge på fabrikken. I kantinen 
havde de deres eget 
lærlingebord, hvor der blev 
snakket om alt det, unge fyre nu 
en gang snakker om. Dengang 
sagde man, at der altid er brug 
for maskinarbejdere.

Casper Riber 19 år. Startede i 
lære i 2015 på Prodan. Han er 
den yngste af godt ti lærlinge på 
fabrikken. Fra hans klasse i 
folkeskolen har fem elever valgt 
at gå erhvervsvejen, mens 

RANDERS 

Kvinde fængslet for 
drabsforsøg på bosted 

Per Hastrup Min side LOG UD LÆS E-AVISEN 

Side 1 af 4Lærling: Unge skal opleve industrien for at vælge den vej | Randers | amtsavisen.dk

25-11-2016http://amtsavisen.dk/randers/Laerling-Unge-skal-opleve-industrien-for-at-vaelge-den-...

http://amtsavisen.dk/randers/Laerling-Unge-skal-opleve-industrien-for-at-vaelge-den-...


virksomheder med 1-20 ansatte har ikke en 
lærling, selv om de er godkendt til det.

EUX er en ungdomsuddannelse som 
kombinerer en erhvervsuddannelse med 
gymnasiefag. Den varer fra fire år og tre 
måneder til seks år alt efter, hvilken 
erhvervsuddannelse man vælger.  

SENESTE NYT

Vis flere 

Man skal prøve at stå i det 
og se, hvordan det i 
virkeligheden er at være 
industritekniker, som jeg er 
i lære som. For det er slet 
ikke så kedeligt, som folk 
tror.Casper Riber 

LÆS OGSÅ:  

gymnasiet er et væsentligt mere 
populært valg.

- Jeg har en fætter, der går 
meget op i, at han bare skal 
have en god uddannelse og så 
ud og tjene en masse penge. 
Derfor har han valgt at tage 

gymnasiet. Sådan tror jeg, der er en 
del unge, der har det, lyder det fra 
Casper Riber.

Det ræsonnement giver John 
Mikkelsen ikke meget for.

- Jeg tror, man skal passe på med at 
gå den vej, hvis målet er at tjene 
penge. En lang uddannelse giver jo 
også ofte en stor studiegæld, som kan 

være hård at betale tilbage. Som lærling tjener man hurtigt sine egne 
penge, lyder det fra den garvede maskinarbejder.

Prodan mister ordrer på grund af manglende arbejdskraft 

Den gode blanding
Egentlig ville Casper Riber også have gået en anden vej. I niende klasse 
var han meget i tvivl om, hvilken vej han skulle gå, og han tog derfor 
tiende for at blive klogere på fremtiden.

- 10. klasse blev desværre lidt noget lal, så jeg blev ikke rigtigt klogere 
på, hvad jeg skulle. Jeg havde en ide om at tage HF, da det virkede 
meget overskueligt, men jeg nåede ikke at søge ind, fortæller han og 
fortsætter:

- Jeg har så en kammerat, der havde været i brobygning som 
industritekniker, og det synes jeg lød spændende. Jeg hørte så, at EUX 
var en mulighed. Den hoppede jeg på, og det er jeg glad for idag.

Egentlig burde det ligge i generne, at Casper Riber skulle gå den 
tekniske vej, da både hans far og farfar har haft et malerfirma.

- Det gik hurtigt op for mig, at det slet ikke var noget for mig, slår han 
fast.

På EUX fandt Casper Riber noget af det fællesskab, han var bange for at 
miste som lærling i en produktionsvirksomhed.

- Jeg kan rigtig godt lide, at der er en veksling mellem skole og praktik. 
I skolen er der flere på min egen alder, som jeg kan snakke med. 
Herude kan der godt gå noget tid, hvor jeg slet ikke er i kontakt med 
unge på min egen alder, fordi vi er så få lærlinge, siger han.

Chokket på fabrikken
I lærlingetiden på Prodan er Casper Riber blevet klogere på, hvad det 
vil sige at arbejde i industrien. Han er blevet så glad for arbejdet, at 
han sagtens kan se en fremtid indenfor industrien.

Gennem grundforløbet på skolen var ilden på ingen måder blevet 
tændt.

- Der var da nogen opgaver, vi skulle løse, men der var aldrig nogen, 
der tjekkede, hvad vi havde lavet. Lærerne var faktisk i det hele taget 
ligeglade med, om vi var der eller ej, fortæller han.
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SE OGSÅ 

Gik ned med angst: En god leder tør vise sårbarhed 

Prognose: Brexit koster arbejdspladser i Randers 

Sådan var det ikke, dengang John Mikkelsen startede i faget. I hans øjne 
er det et problem, når der tales for meget om ansvar for egen læring.

- Det kræver altså, at den person, man har med at gøre, er en meget 
ansvarlig person. Da jeg startede, fik vi en opgave, som så blev 
evalueret. Underviserne gik meget op i, at tingene var gjort korrekt, 
husker han.

Casper Riber er ikke i tvivl om, hvor fejlen ligger i dag.

- Der er for få undervisere. Vi havde en lærer til 40 elever, så er det jo 
klart, han ikke kan nå hele vejen rundt. Når man havde et problem, 
kunne der gå en time, før læreren kom og hjalp, og det er bare ikke 
særlig motiverende, siger han.

Derfor var det også et stort kulturchok at starte på Prodan, hvor der 
blev stillet krav, og hvor man ikke bare kunne gå, når man havde lyst.

- Det er som at få en ekstra mor at komme herud. Her lærer man de 
strenge ting. Jeg tror, der er mange, der falder fra, fordi de bliver 
chokerede over overgangen til arbejdsmarkedet. På mig har det virket 
lige modsat. Jeg tænker nu, at hvis jeg kunne tage grunduddannelsen 
om, så ville jeg have taget mig mere sammen, lyder det fra den unge 
lærling.

På spørgsmålet om, hvordan man kan trække unge mennesker til 
industrien, bliver den ellers meget snakkesalige lærling tavs. Efter lidt 
tænketid kommer svaret.

- Man skal prøve at stå i det og se, hvordan det i virkeligheden er at 
være industritekniker, som jeg er i lære som. For det er slet ikke så 
kedeligt, som folk tror. De tror jo, at det er noget med at stå og trykke 
på en knap hele tiden, men det handler altså også om at finde de 
smarte løsninger. Man skal altså bruge hovedet ret meget for at kunne 
begå sig på en fabrik, siger han.

- Det handler også om, at man får nogle vejledere, som har en berøring 
med industrien. De fleste vejledere aner ikke en døjt om industrien, og 
de har måske samme billede af den, som Casper beskriver. De har selv 
kun gået i gymnasiet og så videre på en læreruddannelse, og det er jo 
klart, at de kender den vej bedst, supplerer John Mikkelsen.

Med lærlingetiden hos Prodan har Casper Riber fået blod på tanden.

- I starten havde jeg det sådan, at det nok var mega kedeligt. Nu vil jeg 
gerne blive i faget og videreuddanne mig til industriingeniør, siger han.

FORSIDEN - NETOP NU Til forsiden 

0 kommentarer Sortér efter

Facebook Comments Plugin

Ældste

Tilføj en kommentar ...

Side 3 af 4Lærling: Unge skal opleve industrien for at vælge den vej | Randers | amtsavisen.dk

25-11-2016http://amtsavisen.dk/randers/Laerling-Unge-skal-opleve-industrien-for-at-vaelge-den-...

http://amtsavisen.dk/randers/Laerling-Unge-skal-opleve-industrien-for-at-vaelge-den-...


RANDERS

Vis flere 

DEBAT

Vis flere 

SPORT

Vis flere 

ALARM 112

Vis flere 

13:05 Kvinde fængslet for drabsforsøg på bosted 

12:03 Lærling: Unge skal opleve industrien for at vælge den vej 

11:52 110 års jubilæum hos Historisk Samfund 

11:42 Find Bethlehemsstjernen i kirken 

11:27 Prodan mister ordrer på grund af manglende arbejdskraft 

11:04 Countrylegenden Kris Kristofferson giver koncert i Randers 

08:47 Viborg FF: Mon Michael Gravgaard ved, hvad der foregår? 

07:48 Plads til biler eller plads til mennesker? 

07:35 Torben Hansen: Mobning er Invaliderende 

07:25 Det går godt i Randers 

06:52 Det bør blive Leslie eller Thomsen 

12:20 Randers rykker i det nye frikommuneforsøg 

10:33 Kyniske Randers FC mod faldefærdige AaB 

08:47 Viborg FF: Mon Michael Gravgaard ved, hvad der foregår? 

20:56 Marxen jagter både momentum og sejr i Aalborg 

11:30 Randers HK fik drømmelodtrækning 

09:10 Nøgenløber får skærpet sin straf 

08:35 Få overblik over weekendens lokale kampe 

13:27 Kvindelig cyklist kørt ned 

06:47 26 hunde stærkt misrøgtet i Østjylland 

11:31 Kamphund bed tre personer i Nimtofte 

10:06 Røvere brugte peberspray 

13:01 Amfetamin og alkohol i blodet 

11:20 Røver overfaldt 38-årig mand på stisystem 

Dagens E-Avis 

Randers Amtsavis - Nørregade 7 - 8900 Randers - Telefon (+45) 8712 2000 - email: redaktion@amtsavisen.dk

Side 4 af 4Lærling: Unge skal opleve industrien for at vælge den vej | Randers | amtsavisen.dk

25-11-2016http://amtsavisen.dk/randers/Laerling-Unge-skal-opleve-industrien-for-at-vaelge-den-...

mailto:redaktion@amtsavisen.dk
http://amtsavisen.dk/randers/Laerling-Unge-skal-opleve-industrien-for-at-vaelge-den-...

