
  

 

Unge får forsmag på arbejdslivet 

I samarbejde med tre lokale virksomheder inviterer Hedensted 

Kommune 7. og 8. klasserne og deres forældre til informations-

møder, der klæder de unge på til valget af uddannelse og job. 

Undersøgelser viser, at forældrenes – og især mors –anbefalinger er 

afgørende for de fleste unges valg af uddannelse. Det er baggrunden 

for, at Hedensted Kommune for tredje år i træk tager initiativ til en 

”Mors Dag i Industrien”. Formålet er at ruste 7. og 8. klasserne og de-

res forældre til at træffe de ofte vanskelige valg. Samtidig vil man med 

initiativet kaste lys på de mange muligheder, der åbner sig med en er-

hvervsuddannelse. 

Tre ud af fire unge vælger i dag gymnasiet, når de forlader folkeskolen. 

For mange er det en naturlig forlængelse af folkeskolen, men valget 

skyldes ofte, at de unge generelt har størst kendskab til de gymnasiale 

uddannelser og ikke ved så meget om erhvervsuddannelserne. 

”I dag vælger kun knap hver 4. ung i kommunen en erhvervsuddannel-

se, og det er stærkt bekymrende, at det tal tilsyneladende er faldende. 

Virksomhederne i Hedensted Kommune peger på manglen på kvalifice-

ret arbejdskraft som et stadig stigende problem, og det er det, vi med 

initiativet gerne vil medvirke til at løse,” siger Ole Vind, formand for 

Udvalget for Læring. 

Undersøgelser har vist, at 80 pct. af den vejledning, som de unge får 

om valg af uddannelse, kommer fra forældrene og kun i begrænset om-

fang fra uddannelsesvejlederne. 

”Vi mener, det er vigtigt, at vi tidligt forbereder de unge og deres for-

ældre på, at der om kun få år venter et vigtigt valg, som man gør sig 

selv en tjeneste ved at snakke om omkring middagsbordet. I Hedensted 

Kommune ser vi det som en absolut kerneopgave at gøre alle unge klar 

til uddannelse eller job,” tilføjer Ole Vind. 

I år finder ”Mors Dag i industrien” sted i dagene 12-14. marts kl. 16.30 

hos tre lokale virksomheder, JUAL A/S i Juelsminde, K.S.M. Kragelund i 

Løsning og Linddana A/S i Tørring. Alle tre hilser de initiativet meget 

velkomment. 

”Jeg synes, at Mors Dag i Industrien er en glimrende måde at få synlig-

gjort på, at vi meget gerne vil i kontakt med de unge. Vi har et basalt 

behov for, at flere unge tager en erhvervsuddannelse. Det er vigtigt, at 

vi kommer ud med buskabet om, at det faktisk er sjovt at arbejde i in-

dustrien og åbner masser af muligheder for at videreuddanne sig. Vi 

har i øjeblikket en elev men vil meget gerne op på tre ad gangen,” siger 

Jan Nielsen, produktionschef hos Linddana A/S i Tørring. 

”Vi vil meget gerne medvirke til at fastholde de unge i lokalområdet, og 

med Mors Dag i Industrien får vi en mulighed for at komme i kontakt 

med de unge – og måske især deres forældre. Der skal ikke herske 

tvivl om, at vi har stor brug for de unge. Selv beskæftiger vi i øjeblikket 

fem lærlinge,” supplerer Per Møller, salgschef hos KSM Kragelund Aps i 

Politik og Udvik-

ling - Hedensted 

23.2.2018 



  

 

 

 

 

 

 

 

Løsning.  

”Vi bidrager gerne til at informere om, at produktionsvirksomhederne er 

et godt valg og et godt sted at være for de unge. Der findes desværre 

ikke en erhvervsuddannelse målrettet mod vores branche, og vi har 

derfor heller ikke mulighed for selv at uddanne lærlinge. Men vi vil ger-

ne sætte fokus på de mange muligheder som åbner sig med en er-

hvervsuddannelse. Vi er hos JUAL A/S bredt repræsenteret af medar-

bejdere med en erhvervsfaglig baggrund i såvel produktionen, produkt-

udviklingen, salgsfunktionerne og i ledelsen,” siger Ib Floutrup, adm. 

direktør hos JUAL A/S i Juelsminde, der selv er uddannet tømrer. 

Man kan frit vælge, hvilket af de tre informationsmøder man ønsker at 

deltage i. Af hensyn til forplejningen er der tilmelding senest 4. marts 

på hedensted.nemtilmeld.dk/124. 

 

For mere information: 

Jan Nielsen, produktionschef, Linddana A/S, tlf.: 3032 8546 

Per Møller, salgschef, KSM Kragelund Aps, tlf.: 5194 4191 

Ib Floutrup, adm. Direktør, JUAL A/S, tlf.: 2246 0639 

Ole Vind, form. Udvalget for Læring, tlf.: 4074 7179 

Per Lunding, leder af UU Hedensted og pæd.adm. konsulent, tlf.: 7975 

5000  

 

 


