Nøvlingskov Efterskole har fokus på at
skaffe lærepladser til eleverne
Seks ud af 12 10. klasse-elever, der skal fortsætte på erhvervsuddannelser, har
allerede sikret sig elevplads.
Der er i øjeblikket stort fokus på, at flere elever efter endt grundskole skal på en
erhvervsuddannelse, i stedet for at fortsætte på en gymnasial uddannelse. Det er ikke nyt på
Nøvlingskov Efterskole ved Skibbild. Her har man i flere år haft fokus på at hjælpe en del af
eleverne videre på erhvervsskolerne. Og ikke nok med det. Der er mindst lige så stort fokus på at
hjælpe de unge med at finde elevpladser, fortæller Peter Ove Frendø, der er efterskolevejleder på
skolen.
-

Det betyder meget for ens uddannelsesforløb, at man har elevpladsen inden man
begynder. For så kan de unge koncentrere sig om at passe deres skole og ikke stresse over,
at de skal kæmpe med alle de andre om de pladser der er tilbage, siger Peter Ove Frendø –
og glæder sig over, at halvdelen af de 12 10. klasseelever, der efter sommerferien
fortsætter på en erhvervsuddannelse allerede har uddannelsesaftalerne på plads.

Vejen til elevpladserne går blandt andet via fokus på at lære eleverne vedholdenhed og på at
spore sig ordentligt ind på, hvad de interesserer sig for.
-

-

Vi lægger vægt på, at eleverne gør et godt indtryk, når de er ude i praktik hos en
virksomhed. Kernen her er, at eleverne interesserer sig for det de bliver sat til, og også at
de efterfølgende signalerer at det er noget de gerne vil, hvis det er noget de gerne vil.
Derfor sender vores elever altid et takkebrev efter endt praktik, og hvis det er muligt så
kommer man måske også forbi en gang eller to, for at vise, at man er interesseret. På den
måde sikrer man, at virksomheden lettere kan huske hvem man er, hvis der opstår
muligheden for en elevplads, siger Peter Ove Frendø, der også oplever, at eleverne
kommer hjem med en aftale efter endt praktik.
Det handler også om, at de skal lære at aktivere deres netværk og pleje deres netværk, så
godt som man nu kan det som 16-årig. Derfor inddrager vi også som en naturlig ting
forældrene i processen. Nogle af de unge skal spores lidt mere ind end andre, for vi har jo
et samfund, hvor mange unge ikke aner hvad de forskellige håndværkere laver. For når
familien får lavet noget af en håndværker i dag, så ser vi det ikke, fordi vi er på arbejde
eller i skole. Så har man ikke lige nogen håndværkere i familien, så ved man typisk ikke
hvordan en murer eller en smed arbejder, siger han.

En der kender vejen fra praktikplads til
læreplads, er 20-årige Anders Barslund fra
Sørvad. Samtidig med, at han var elev på
Nøvlingskov Efterskole skaffede skolens
vejleder Anders en praktikplads hos Nøvling
Autoværksted. Og nu er Anders Barslund to år
henne i uddannelsen som automekaniker.
- Jeg var i praktik på værkstedet en
eftermiddag om ugen i en længere periode.
Jeg havde motorlære på skolen og vi fandt ud
af, at det nok var den retning jeg skulle. Så da
Peter Ove kom og sagde, så har jeg en praktikplads til dig, så var det jo bare fedt, siger
Anders Barslund.
Han er i det hele taget meget tilfreds med den studievejledning, som han fik på efterskolen.
-

Jeg var egentlig klar til at vælge både fysik og tysk fra, men fik så det råd, at hvis jeg ville
være automekaniker, så var det ikke en ret god idé. Der er jo en del tyske biler, hvor mange
manualer er på tysk og så er det vigtigt, at man ved en masse om strøm og el. For det hele
er jo elektronisk på biler i dag, forklarer
Anders Barslund.

Han skruer dog også på en hel del gamle biler. For
Nøvling Autoværksted har ud over almindelige
biler et godt ry blandt specialbilejere.
-

Det gør det jo ikke mindre sjovt at være
her. Jeg har nok kørt i flere Ferrarier og
andre sportsvogne end de fleste andre på
min alder har, smiler han.

