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Virksomhedsbesøg er et af
de tiltag, som skal få de stu-
derende tættere på virksom-
hederne, og klæde dem på til
at vælge uddannelsesretning
efter Grundforløb 1. Besøge-
ne skal øge elevernes kend-
skab til metalindustrien og
give dem indblik i, hvilke
karrieremuligheder industri-
en tilbyder. Derudover giver
virksomhedsbesøgene de
unge muligheder for at stifte
bekendtskab med virksom-
heder, som potentielt kan
blive deres kommende ar-
bejdsplads. Omvendt giver
besøgene virksomhederne
mulighed for at vise sig frem
og gøre sig attraktive.

Ifølge Henning Dam, er
det vigtigt, at Stålakademiet
hjælper eleverne med at fin-
de deres rette hylde i meta-
lindustrien, så potentielle
frafald undgås. 

Det er vigtigt at promovere
erhvervsuddannelser med
garanti for en lærlingeaftale,
så flere unge får lyst til at
vælge denne uddannel-
sesvej. Stålakademiet håber,
at virksomhedsbesøg kan bi-
drage til at erhvervsuddan-
nelserne indenfor metalindu-
strien bliver mere attraktive

for unge mennesker, som
skal vælge uddannelse, samt
for virksomheder, der skal
være med til at uddanne un-
ge lærlinge, fortæller Hen-
ning Dam.

PÅ BESØG HOS 
MEDLEMSVIRKSOMHEDER
Halvtreds grundforløbsele-
ver på Metal & Mekanikret-
ning på Aarhus Tech står
overfor det svære retnings-
valg til Grundforløb 2. I uge
41 havde Stålakademiet og
Aarhus Tech i fællesskab ar-
rangeret en ekskursionstur til
tre lærlingevirksomheder:
DSB-vedligehold, Johnson
Controls og CNC Product.

Første stop var hos DSB
Vedligehold i Århus, som
ifølge Afdelingsleder Claus
Johansen især brænder for
industriteknikeruddannelsen.
De har allerede10 industri-
tekniker lærlinge, og har net-
op skrevet uddannelsesaftale
med 3 kommende industri-
tekniker lærlinge. Claus Jo-
hansen er også skuermester i
forbindelse med svende-
prøver, og han sætter en 
stor ære i at uddanne lærlin-
gene, så de får en god start

på arbejdslivet i metalindu-
strien.

Næste stop var hos John-
son Controls, der har traditi-
on for at uddanne nogle af
landets bedste smede. 

De har allerede omkring
femten smedelærlinge ansat
og er i gang med at skrive
kontrakt med yderlige fire
nye elevlærlinge. 

Virksomhedsbesøgene af-
sluttes med en tur til Odder,
hvor de unge studerende 
besøgte CNC Product - en
innovativ underleverandør af
bearbejdede stål-, metal- og
plastkomponenter til ma-
skinproducenter og OEM-
kunder i maskinindustrien.
Her fik eleverne mulighed
for at opleve højteknologiske
CNC-maskiner, som er ud-
styret med avanceret robot-
teknologi.

KOPIERES ANDRE 
STEDER I LANDET
Virksomhedsbesøgene hos
de tre århusianske virksom-
heder har været en stor suc-
ces for de studerende, som er
blevet klogere på, hvilken
fagretning de skal vælge til
deres grundforløb 2. Også

virksomhederne har fundet
besøgene utroligt givende,
og håber i fremtiden at kun-
ne indgå flere lærlingeaftaler
med elever fra Stålakademiet
og Aarhus Tech.

Faktisk har virksomheds-
besøgene været en så stor
succes, at et tilsvarende ar-
rangement gennemføres for
tredive elever på Uddannel-
sescenter Holstebros tekno-
logiretning. Her giver Ståla-
kademiet,sammen med tre af
foreningens rollemodeller,
eleverne på grundforløb 1 en
introduktion til det uddan-
nelsesvalg, de står overfor.
Herefter tager de på en eks-
kursion til Nordeuropas
største støberikoncern Vald.
Birn i Holstebro samt til
Jydsk Aluminium Industri i
Herning, som er ét af Euro-
pas største og mest automati-
serede kokillestøberier, som
leverer løsninger til virk-
somheder verden over. I beg-
ge virksomheder får elever-
ne mulighed for at møde en
bred vifte af metalindustri-
ens erhvervsuddannelser:
støberitekniker, industritek-
niker, smed, værktøjsmager
og automatiktekniker, som
forhåbentligt vil klæde dem

på til, at træffe det rette ud-
dannelsesvalg. 

UU-VEJLEDERE 
INVITERES IND
Tilgangen til erhvervsuddan-
nelserne har længe været for
lille, så det bliver sværere og
sværere for virksomhederne
at finde kvalificerede lærlin-
ge. Stålakademiet arbejder
derfor målrettet med at øge
optaget til erhvervsskolerne
ved at gøre det mere attrak-
tivt for unge at gøre karriere-
vej i en af stålakademiets
seks uddannelsesspor inden-
for stål- og metalindustrien. 

Det er vigtigt at fange de
unge allerede i folkeskolerne
og derfor er det afgørende at
UU- vejlederne er klædt på
til at rådgive og vejlede flere
unge til at tage en erhvervs-
uddannelse. 

Derfor inviterer Stålakade-
miet, i samarbejde med Vor-
dingborg Kommune og Ros-
kilde Tekniske Skole, alle
UU-Vejledere i kommunen,
til et spændende arrange-
ment onsdag den 9. novem-
ber om industriteknikerud-
dannelsen. Det foregår hos
partnervirksomheden Fin-

mekanisk Fabrik på Langø-
vej i Vordingborg.

Her får UU-Vejlederne
indblik i uddannelsen som
industritekniker, og den for-
andring som faget har gen-
nemgået de seneste år.
Blandt andet hvordan robot-
teknologien har overtaget
tidligere trivielle arbejdsgan-
ge i industrien. De vil opleve
hvordan virksomheder som
Finmekanisk Fabrik anven-
der moderne og avanceret IT
til at programmere maski-
nerne. 

Endelig er Stålakademiet
repræsenteret på ti til tolv
uddannelsesmesser rundt om
i landet i løbet af efteråret.
Det gælder blandt andet på
uddannelsesmesserne i Aar-
hus, Horsens, Esbjerg, Ros-
kilde, Glamsbjerg, Odense,
Køge, Greve og Roskilde.
Her glæder de nuværende
lærlingerollemodeller sig til
at møde en masse unge men-
nesker, svare på spørgsmål
om Stålakademiets seks ud-
dannelsesspor og fortælle
hvorfor en erhvervsuddan-
nelse i stål- og metalindustri-
en er verdens bedste uddan-
nelse.                                  jn

Virksomhedernes efterspørgsel efter kvalificeret 
arbejdskraft indenfor stål- og metalindustrien har aldrig
været større. Derfor laver Stålakademiet og dets med-
lemsvirksomheder i samarbejdet en række tiltag, som
skal gøre det nemmere og mere attraktivt for eleverne at
vælge karriereretning tidligt i uddannelsesforløbet.

NYT FRA:

Aarhus Tech har haft 50 elever fra GF1 på rundtur ved medlemsvirksomheder i det
østjyske. Her ses det første hold, da de var forbi hos DSB-vedligehold.

Virksomhedsbesøg
skal sikre kvalificeret
arbejdskraft til 
metalindustrien


