
Uddannelse    Kurser&

VI SØGER 4.000 
CHAUFFØRER

Ta’ chaufføruddannelse 
hos os – så kvitterer vi 
med et job!

Brug din ret til 6 ugers 
jobrettet uddannelse

Ta’ stort kørekort
på kun

6 UGER

Hvis du er ledig
GRATIS

ellers kun 3.300*

INGEN

VENTETID

RING

88 77 93 11

Tjen
31.000 KR.
om måneden**

Uddannelse med

JOBGARANTI

* AMU-mål 47854 Godstransport med lastbil, og 40531 Personbefordring med bus, er underlagt den til enhver  
tid gældende AMU-lovgivning. Prisen er betinget af, at kursisten er i arbejde, og ikke har en videregående 
uddannelse der har været brugt i erhvervsmæssig sammenhæng de sidste 5 år. Er du ledig, skal du kontakte dit 
Jobcenter. For målgruppe, minimumsantal og yderligere info, se dekra.dk. **Reference; Transportens  
Udviklingsfond. Et samarbejde mellem 3F og arbejdsgiverforeningen ATL, jobitransport.dk.

DEKRA AMU Center Midtjylland
Brabrand | Herning | Viborg | Silkeborg | Skjern | Randers dekra.dk

Du og dine forældre er meget velkomne til at besøge os 
for at høre mere om gymnasiet og uddannelsen. 
Vi er parate når det passer jer. Send en SMS til 2946 9875 
for at booke en tid.
I er naturligvis også velkomne til vores orienteringsmøde 
den 20 januar kl. 19.30

Dit valg af ungdomsuddannelse er vigtigt. En studentereksamen 
(STX) kan give adgang til alle videregående uddannelser. 
På Morsø Gymnasium udbyder vi studieretninger inden for sprog, 
naturvidenskab, kunstneriske fag (TM) og samfundsvidenskab. 
Vi har et godt studiemiljø, elever og lærere kender hinanden, og 
på Morsø Gymnasium bliver du aldrig bare et ”nummer i rækken”.

Hvad er det, der kan spænde 
ben for, at fl ere unge væl-
ger en erhvervsuddannelse 
og gennemfører den? Det 
spørgsmål har to regions-
rådspolitikere med i lom-
men, når de i de kommende 
uger mødes med cheferne for 
de lokale erhvervsskoler. Når 
de to regionsrådspolitikere 

Poul Erik Christensen (B) og 
Niels Erik Iversen (A) mødes 
med en række af regionens 
erhvervsskoler, er det med 
ørerne slået ud.

De to vil nemlig gerne 
kende skolernes ønsker til 
det fremtidige udbud af er-
hvervsuddannelser og prak-
tikcentre og især placeringen 

af grundforløbene 1 og 2, 
hvor regionsrådet spiller en 
vigtig rolle.

Allerede den 24. november 
mødtes de to politikere med 
SOSU-skoler og landbrugs-
skoler, og den 1. december 
gælder det regionens øvrige 
erhvervsuddannelsesinstitu-
tioner.

En undersøgelse fra Danske 
Erhvervsskole viser, at knap 
97 procent af de elever, der 
startede på en erhvervsud-
dannelse lige fra folkeskolen 
fortsat er i gang et par måne-
der efter skolestart. Samme 
positive tendens gør sig gæl-

dende for erhvervsuddan-
nelserne på EUC Nordvest. 
Cirka halvanden måned ef-
ter skolestart er det kun seks 
elever, der er sprunget fra 
deres erhvervsuddannelse 
ud af 177 elever, der er star-
tet i forlængelse af 9. og 10. 

klasse. Det svarer til cirka tre 
procent, og det glæder direk-
tør ved EUC Nordvest Hans 
Chr. Jeppesen.

Tallene er de samlede for 
HG-Handelsskolen, De tek-
niske erhvervsuddannelser 
og Morsø Landbrugsskole.

Færre falder fra erhvervsuddannelserne.

Politikere på skolebesøg

Historisk lavt frafald

Hvis nu bare undervisnin-
gen og ikke mindst under-
viseren selv er tilstrækkelig 
spændende, så skal eleverne 
nok være stille og deltage 
opmærksomt. I debatbogen, 
“Kampen om klasseværel-
set - Disciplin er kærlighed”, 
udfordrer cand. pæd. og 
foredragsholder Viggo Smitt 
denne fremherskende opfat-
telse.

- Vi stiller et helt urimeligt 
krav, når vi som forældre, 
skoleledelse og samfund for-
venter, at skolelæreren i kraft 
af sin blotte tilstedeværelse 
er i stand til at tage kontrol-

len over klasselokalet, moti-
vere og skabe ro. Ikke desto 
mindre er det som om, at vi 
for længst har glemt, at skole-
lærere er ganske almindelige 
mennesker uden en helt sær-
lig medfødt autoritet, siger 
Viggo Smitt.

Ifølge Viggo Smitt står 
“rugbrødslæreren”, som er 
meget gennemsnitlig, hvad 
angår karisma og personlig-
hed, men som føler et stort 
ansvar for, at eleverne får lært 
noget, magtesløs tilbage, alt 
imens et støjende mindretal 
forhindrer fl ertallet af elever 
i at lære noget.

- Vi skal selvfølgelig ikke 
tilbage til despotiske lærerty-
pe, som man kunne støde på 
før 1967. Men hvis læreren 
skal lykkes med at skabe et 
undervisningsmiljø, hvor ele-
verne lytter, engagerer sig og 
udvikler det, vi håber at fi nde 
hos morgendagens dannede 
og kritisk tænkende borgere,  
ja så skal læreren tildeles fl ere 
magtbeføjelser, som gør ham 
i stand til at opretholde disci-
plin og orden i klassen, siger 
Viggo Smitt.

I de seneste år er der kom-
met fokus på klasseledelse, 
og den udvikling hilser Viggo 
Smitt velkommen i bogen, 
for han ser det som et skridt 
på vejen mod at tildele lære-
ren en autoritet, der for alvor 
kan gøre det muligt at hånd-
tere disciplinære problemer. 

Urealistiske 
forventninger 
til skolelæreren

I de kommende tre år skal 
Region Midtjylland stå i 
spidsen for en analyseind-
sats om fremtidens behov 
for kompetencer i virksom-
hederne. Regionsrådet for 
Region Midtjylland valgte 
på sit møde onsdag at støtte 
projektet KOBRA, der har 
ni danske uddannelsesinsti-
tutioner som partnere samt 
16 partnere fra Norge og 
Sverige. Projektet har et sam-
let budget på 54 millioner 
kroner. Region Midtjylland 
bidrager med 4,8 millioner 
kroner kommer fra de regio-
nale erhvervsudviklingsmid-
ler samt 7,9 millioner kroner 
fra EU’s Interregprogram for 
Øresund, Kattegat og Ska-
gerrak.

Formålet med den nor-
diske indsats er at indsamle 
viden om, hvad fremtidens 
arbejdsmarked kræver af 

medarbejderne, samt om 
hvordan det skal blive muligt 
at matche virksomhedernes 
behov med udbuddet af ar-
bejdskraft med de rette kvali-
fi kationer. Derudover ønsker 
Region Midtjylland viden 
om, hvordan man kan øge 
samarbejdet mellem uddan-
nelsesområdet, beskæftigel-
sesområdet og erhvervsom-
rådet  med henblik på fælles 
strategier for de aktører, der 
beskæftiger sig med kompe-
tenceudvikling og kompeten-
ceforsyning.

Projektets analyseresul-
tater skal blandt andet bru-
ges til at opkvalifi cere virk-
somhedskonsulenterne hos 
Væksthuset samt på de lo-
kale erhvervsservicekontorer 
og jobcentre.

Projektet skal blandt andet 
etablere en netportal med be-
skæftigelsesstatistik, uddan-

nelsesstatistik, brancheana-
lyser med mere til brug for 
jobcentre, uddannelsesinsti-
tutioner og erhvervsorgani-
sationer. 

Hvad skal virksomhederne bruge?

Undersøgelsen skal afdække, 
hvilke kompetencer virksomhe-
derne har brug for.

Har du klager over dine ka-
rakterer, problemer med din 
lærer, eller bliver du mobbet 
i din klasse? Den landsdæk-
kende telefonrådgivning har 
til formål at tage sig af netop 
den slags problemstillinger. 
Det er Danske Skoleelever, 
der står bag elevtelefonen, 
som skal rådgive skoleelever, 
hvis de har problemer eller 
spørgsmål til sager på skole-
området. 

Elevtelefonen får hoved-
sæde på Danske Skoleelevers 
hovedkontor i Randers. Her 
vil almindelige skoleelever, 
der har taget en uddannelse 
i rådgivning, sidde klar bag 
telefonenerne og svare på ele-

vernes henvendelser. - Hele 
konceptet med Elevtelefonen 
er at lave elev-til-elev-rådgiv-
ning. I DSE oplever vi mange 
elever som har spørgsmål i 
forbindelse med deres prøver, 
klager over lærere, decidere-
de problemer med mobning 
eller andet i deres skole, men 

ved ikke, hvor de skal gå hen 
og få hjælp. Sådan et sted har 
vi nu lavet, og det ser vi som 
et kæmpe stort fremskridt 
for elevernes rettigheder, 
siger formand for Danske 
Skoleelever Agnete Vienberg 
Hansen.

Elevtelefonen modtager opkald 
fra elever i hele Danmark.

Elever får egen hjælpelinje

43


