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SEK TION 1

Elever tog mor med for at blive
klogere på erhvervsuddannelser
UDDANNELSE: Cirka
100 unge, der overvejer en erhvervsuddannelse, mødte
tirsdag op på ZBC
i Slagelse. Og her
havde de af en helt
særlig grund taget
deres mor med
under armen for at
møde virksomheder
samt høre mere om
faguddannelserne.

Af Fleur Sativa
SLAGELSE: Når den sidste
karakter er modtaget, og der
skal vælges vej i livet efter
grundskolen, vælger flere
unge at lytte til deres mor.
Det har en undersøgelse fra
Analyseinstituttet Epinion
tidligere vist.
Mors holdning kan således
have betydning for, om de
unge vælger en erhvervsuddannelse - eller ikke gør.
Og netop »at mor ved
bedst« var derfor også
grundtanken, da Slagelse
Erhvervscenter, Jobcenter
Slagelse og uddannelsesinstitutionen ZBC tirsdag inviterede elever i 8., 9. og 10.
klasse fra samtlige af kommunens skoler til en aften,
der skulle gøre dem klogere
på faguddannelserne.
Sammen med deres mødre kunne de unge her møde
virksomheder, elever og repræsentanter fra uddannelsesmiljøet til en snak samt
høre indlæg om det at være
elev eller lærling.

På ZBC i Slagelse blev elever fra 8. til 10. klasse tirsdag inviteret til en inspirationsaften, hvor de kunne høre
mere om erhvervsuddannelserne - og her lød opfordringen: Tag mor med. Privatfoto

Vil have flere faglærte
- Grunden, til at vi valgte at
henvende os mere direkte
til mødrene, er, at undersøgelser viser, at når unge på
landets ungdomsuddannelser og mellemlange videregående uddannelser bliver
spurgt, hvem der har påvirket deres studievalg, så
kommer mødrene ind på en
klar førsteplads skarpt efterfulgt af fædrene, fortæller Morten Hass Augustsen
fra Slagelse Erhvervscenter
og afslører, at enkelte fædre
derfor også deltog til tirsdagens arrangement.
I alt deltog således cirka
200 i arrangementet, der
havde fået titlen »Mor Møder Virksomheder«.

Arrangementet var en del
af projektet »Flere Faglærte«, som både Slagelse Erhvervscenter, Jobcenter Slagelses Virksomhedsservice,
uddannelsesinstitutionen
ZBC, Professionshøjskolen
Absalon, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)
samt en række lokale virksomheder står bag.
Her er formålet, at flere
unge skal vælge en ehvervsuddannelse, så der i fremtiden vil blive flere faglærte.

»En god start på livet«

I løbet af aftenen var der
derfor indlæg fra scenen fra
lokale virksomheder, der
fortalte om de fremtidsmuligheder,
erhvervsrettede

uddannelser åbner op for.
Og så var der samtidig rig
mulighed for at gå rundt i salen og møde virksomheder
samt nuværende lærlinge og
studerende til en snak.
Her kunne virksomheder og elever fra forskellige
brancher således fortælle
mere om netop deres fag.
- En faguddannelse er en
god start på livet, og der er
mange fordele, hvis du vil
læse videre, lød det blandt
andet fra Thomas Bagger fra
Bagger Låse & Alarm A/S,
der selv har en baggrund
som maskinmester og låsesmed. Hans virksomhed uddanner således både låsesmede, elektrikere med speciale i sikring, kontorelever

Komikeren Simon Talbot var stort trækplaster, da han til stor glæde
for de fremmødte gav et show som afslutning på aftenen.
og handelsøkonomer.

Ømme kinder og ny viden

Men aftenens sidste indslag
var dog nok samtidig det
største. Her havde arrangørerne nemlig som et trækplaster inviteret komikeren
Simon Talbot, der skulle
levere en halv times show
- men som ifølge ham selv
blev så grebet af den gode
stemning, at han »kom til« at
levere 45 minutter.
De deltagende kunne derfor forlade ZBC på Bredahlsgade i Slagelse, hvor arran-

gementet blev holdt, med
ømme kinder efter at have
grint igennem. Men forhåbentligt - og vigtigst af alt
- forlod flere også arrangementet med ny viden:
- De unge skal have mulighed for at finde ud, hvad det
vil sige at tage en faguddannelse, og hvad den kan bruges til. Vi håber derfor, at de
var nysgerrige, da de ankom
og klogere og endnu mere
nysgerrige, når de går herfra igen, sagde Morten Hass
Augustsen, før aftenens arrangement var helt slut.
so
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armbånd og charm med klimavenligere*
labgrown diamant
Sølv

Børnebørnene giver os så meget

Også influenzavirus

Bliv influenzavaccineret på Løve Apoteket
i VestsjællandsCentret

Sla g els e

D IA M A NT
Sølv

forgyldt

495,- 595,spar 800,læderarmbånd med sølv-charm 495,læderarmbånd med forgyldt-charm 595,med klimavenligere* labgrown

D IA M A NT
w Brogade 6, 4600 Køge w Skomagergade 15B, 4000 Roskilde w
w Vestsjællandscenteret 10A, 33 st. 4200 Slagelse w
w Ahlgade 45, 4300 Holbæk w Waves, Over Bølgen 12M 2670 Greve w

Slagelse Løve Apotek - VestsjællandsCentret - Tlf. 88 44 01 33

med klimavenligere* labgrown

mænd og kvinder.

Ingen tidsbestilling til influenzavaccination.
Alle hverdage indtil kl. 18.00.
Lørdage indtil kl. 14.00.

+ fra Løve Apoteket

spar 600,sølvarmbånd med sølv-charm 495,sølvarmbånd med forgyldt-charm 595,-

Guldfuglen - Vi skaber minder, i smykker vi finder, til både

Hvis du er fyldt 65 år, eller du er i en særlig risikogruppe.

Et ekstra

forgyldt

495,- 595,-

Mangler du den perfekte gave? Hos Guldfuglen har vi smukke
kvalitets smykker til gode priser.

Nygade 5
4200 Slagelse
Tlf. 58 52 28 38 – 22 52 28 38
sparresorensen.dk
Mød os på facebook

