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Mor var med til standup og uddannelse
Cirka 200 var mødt op til Flere Faglærtes arrangement, Mor Møder Virksomheder, hvor de fik
mulighed for at høre mere om faguddannelserne, møde virksomhederne og opleve deres helt
eget standup-show med Simon Talbot
Af Lene Augustsen
- Det er fandeme godt, at I er
til det her. Se på mig, jeg kan
ingenting. Jeg er kun god til at
spille computer.
Sådan lød det fra standup-komikeren, Simon Talbot,
da han gik på scenen tirsdag
aften på ZBC i Slagelse.
Anledningen var arrangementet, Mor Møder Virksomheder, hvor elever fra 8., 9.
og 10. klasse på kommunens
skoler var inviteret til en aften,
der skulle gøre dem klogere
på faguddannelserne.
Forud for Simon Talbots
optræden havde flere lokale virksomhedsledere været
på scenen for at fortælle om
deres egen karriere med en
baggrund som faglært samt de
generelle muligheder ved at
vælge en faguddannelse.
- En faguddannelse er en
god start på livet, og der er
mange fordele, hvis du vil læse
videre, sagde Thomas Bagger
fra Bagger Låse & Alarm A/S,
der selv har en baggrund som
maskinmester og låsesmed.
Hans virksomhed uddanner
både låsesmede, elektrikere
med speciale i sikring, kontorelever og handelsøkonomer.
Verdens vigtigste erhverv
Jens-Ole Larsen fra Slagelse
Transportcenter opfordrede
de unge til at vælge transportfaget, for som han sagde:
- Der er intet i hele verden, der
slår transport. Intet har værdi,
hvis det ikke blive transporteret. Så jeg plejer at sige, at det
er verdens vigtigste erhverv.
Som flere af de andre indlægs-

Arrangørerne – Anita Rosenbæk, jobcentrets virksomhedsservice, Michael
Bang Dyrehave, uddannelseschef ZBC, Morten Hass Augustsen, Slagelse
Erhvervscenter.

Fra Mor Møder Virksomheder, hvor elever fra 8., 9. og 10. klasse var inviteret til en aften, der skulle gøre dem klogere på
faguddannelserne.
holdere, kom han også ind på
lønnen og kunne fortælle, at
en uddannet chauffør kan tjene mellem 400.000 og 600.000
kroner om året, så det skulle
ikke være det, der afholdt de
unge fra at gå den vej.

Vil du gøre en forskel for klimaet
Den grønne dagsorden var
også oppe og vende, da Kim
Bøhmert fra HJ Huse A/S var
på scenen. Med humor og stort
overskud fik han gjort det
klart, at hvis man vil være

med til at gøre en forskel for
klimaet, så er det byggebranchen, man skal uddanne sig
inden for.
- Den nye klimalov siger,
at Danmark skal reducere
70% af udledningen af CO2.
Der vil jeg påstå, at bygge- og
anlægsbranchen kommer til
at stå for de 40%. Det er her
udviklingen sker, sagde han
blandt andet, og henviste til
HJ Huses projekt med genbrugstræ som byggematerialer, opførelse af 0-energihuse
og minusenergihuse.

Dagli Brugsen
Kirke Stillinge
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Snak med virksomhederne
Efter virksomhedernes oplæg
serverede ZBC Food Hall lidt
lækker mad til de sultne deltagere, mens snakken gik livligt
ved de opstillede stande. Her
kunne virksomheder og elever
fra forskellige brancher fortælle mere om netop deres fag.
- Det er en fantastisk aften, og skønt at der er mødt
så mange op. Jeg kan også se,
at snakken går lystigt ved standene, så spørgelysten er stor,
og det er lige præcis formålet
med det her arrangement. 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, de
var nysgerrige, da de ankom og
klogere og endnu mere nysgerrige, når de går herfra igen,
sagde Morten Hass Augustsen,
der repræsenterer Slagelse Erhvervscenter i projektet, Flere Faglærte, der er arrangør
og som også tæller Jobcenter
Slagelses Virksomhedsservice,
ZBC, Professionshøjskolen

Simon Talbot leverede 45 minutters standup.
Absalon, UU samt en række
lokale virksomheder.

Fædrene måtte gerne være med
Selvom aftenens arrangement
gik under navnet Mor Møder
Virksomheder, var der også
enkelte fædre repræsenteret.
- 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 om,
hvem der har påvirket deres
studievalg, så kommer mødrene ind på en klar førsteplads
skarpt efterfulgt af fædrene.
Derfor valgte vi den titel, men
fædrene er absolut også meget
velkomne, siger Morten Hass
Augustsen.
Talbot grebet af den
gode stemning
Aftenens sidste indslag, og nok
største trækplaster, var en halv
times standup med komikeren

Simon Talbot, der ifølge ham
selv blev helt grebet af den
gode stemning, og derfor ”kom
til” at levere 45 minutter.
I invitationen stod der, at
Simon Talbot ville sørge for,
at alle ville gå fra arrangementet i godt humør, og det
levede han bestemt op til. Grin
var der masser af samt nogle
skarpe pointer i forhold til uddannelse, og konklusionen fra
arrangørerne var, at aftenen
var en succes.
- Det var en stor succes, at
så mange valgte at kigge forbi
for at få en god snak om podernes fremtid. Der har været
et supergodt samarbejde omkring planlægningen, og jeg
synes, det var godt tilrettelagt
med oplæg, mulighed for fordybelse og snak med elever
og virksomheder. Og så giver
afslutningen med Talbot god
mening – det er en fin måde
at kombinere det alvorlige
med en oplevelse, siger Michael Bang Dyrehave, der er
uddannelseschef på ZBC.
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Øvrige dage har vi åbent
som normalt
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