Ingen
erhvervsuddannelse
uden praktik

Kære virksomhedsejer, kollega, driftsleder og samarbejdspartner.
Jeg vil gerne have lov til at sige dig tak, fordi du er med til at give
vores elever noget at se op til – og frem til.
Det betyder mere, end du tror for vores
unge mennesker, når de får lov til at
opleve, hvad der får en virksomhed
som din til at fungere. De kan se en
hverdag og et arbejdsliv for sig. De ser
et formål. De får lyst til at gøre sig umage, og de kan spejle sig i det, du gør.
Når vi spørger vores elever, hvorfor de
har valgt at uddanne sig til gartner eller
anlægsgartner, så er det muligheden
for at fordybe sig og dygtiggøre sig i en
faglighed, der gør udslaget. De er drevet af en passion for det fag, der er dit,
og som bliver deres.
Det er ude hos dig og dine kolleger,
de unge for alvor får lov til at prøve af
og prøve til. I er med til at forme dem
som mennesker og som medarbejdere.
Og det er vi meget taknemmelige for.
Uden jer var Danmark dårligere stillet.
Og erhvervsuddannelserne ikke mindst.

Tak for indsatsen og for det samarbejde,
der giver vores unge den bedste uddannelse, de kan få.
På hele Jordbrugets Uddannelsescenter
Århus’ vegne

Peter L. Moesgaard, direktør

”Jeg havde ikke fundet mit
kald uden mit praktiksted”
Morten Pedersen, 24 år, læser
til anlægsgartner på Jordbrugets
Uddannelsescenter Århus og
har praktikplads hos Randers
Kommune. Her får han masser af ansvar og lov til at prøve
lidt af hvert – og det var sådan,
han fandt ud af, hvor uddannelsesvejen skal føre ham hen.
Morten drømmer om at blive
topkapper. Og det bakker hans
praktiksted 100 % op om.
Det var Morten Pedersens chef i Randers
Kommune, der opfordrede ham til at gå
i lære. Morten var endt i kommunens
driftsafdeling i et løntilskudsjob i en periode, hvor han gik ledig efter sin første
uddannelse til byggemontagetekniker.
Han var vild med det udendørs og meget alsidige arbejde i afdelingen, så da

”Det er mega fedt at være i praktik et
sted, der er så meget med på at udvikle
mig i den retning, jeg har lyst til at gå,
når jeg er færdiguddannet.”
Morten Pedersen, 24 år.

muligheden for at få lov til at blive bød
sig, var Morten ikke sen til at sige ja:
Selvfølgelig skulle han i gang med uddannelsen til anlægsgartner.

Ansvar og frihed
I dag går han på 3. hovedforløb og er
cirka halvvejs i sin uddannelse. Randers
Kommune har været Mortens praktik-

sted igennem hele perioden, og det er
også her, han ser sig selv gøre karriere,
når han er færdig på skolebænken og
kan kalde sig faglært anlægsgartner.

”Det er et virkelig godt sted at være. Vi
har ansvaret for vores egne områder,
og vi har en stor frihed til at løse opgaverne på den måde, vi selv synes er
bedst,” forklarer Morten, der som elev
aldrig har følt, at han har mindre at sige
end kollegerne i teamet.

Bliver aldrig trivielt
Opgaverne spænder bredt fra pasning
af grønne områder over reparationer
af belægningen ved børnehaven til

3 kompetencer
Morten har fået
i praktik
• Brug af motorsav

• Forståelse for planter
• Vedligehold af maskiner

snerydning og saltning af kommunens
vinterveje. Og selv om noget ved det
fedeste ved Mortens job er, at det aldrig bliver trivielt, fordi opgaverne er så
forskellige, så er der dog én ting, der
har fanget ham ekstra meget:
”Det er træfældningen, der er mit kald.
Der er bare ikke noget der slår følelsen
af adrenalin i hele kroppen, når et stort
træ rammer jorden. Og det havde jeg
da aldrig opdaget, hvis det ikke var for
mit praktiksted,” siger Morten, der som
tillæg til uddannelsen også har været
på motorsavskursus for at spore sig
endnu mere ind på specialet topkapning.

”Før var jeg som en
lukket bog, men min
praktik har lært mig at
være meget mere
imødekommende og
nu synes jeg bare, det
er fedt at snakke med
kunderne.”
Morten Pedersen, 24 år.

Ikke uden min praktik
”Det er mega fedt at være i praktik et
sted, der er så meget med på at udvikle
mig i den retning, jeg har lyst til at gå,
når jeg er færdiguddannet. Det betyder
virkelig meget,” siger Morten, der ikke
er sikker på, han havde fundet anlægsgartnervejen, hvis det ikke var for opbakningen fra Randers Kommune:
”Det var mit praktiksted, der opfordrede til, at jeg skulle tage uddannelsen,
og det er mit praktiksted, der hver dag
lader mig arbejde med det, jeg lærer
på skolen. Jeg tror ikke, jeg havde kastet mig ud i en 4-årig uddannelse, hvis
den ikke havde praktik. Jeg kan godt li’
at komme ud og gøre teorien til virkelighed.”

Praktikken er en del
af en større plan
Grundstenen for en barrodsplanteskole er frø. Anders Ladegaard Jensen
drømmer om at overtage en planteskole. Sådan hænger tingene så fint
sammen for den 23-årige gartnerelev,
der naturligvis valgte at søge praktik
hos en frøleverandør, der kan give
ham bunker af brugbar baggrundsviden og fodre den spirende drøm om
at blive selvstændigt erhvervsdrivende. Her fortæller Anders om sin praktik ved Levinsen A/S.

Hvad laver du som elev på
dit praktiksted?
Min hverdag er meget forskellig. Da jeg
begyndte i praktik, var det midt i høsten af bøg, og jeg var med ude i skoven for at samle bog ind. Herefter startede tørrings- og rensningsprocessen,
hvor vi sorterer tomme og gode frø fra
hinanden, sorterer efter størrelse og
løbende foretager snitprøver af frøet.
Pt går dagene med pakning af ordrer,
og der er travlhed fra februar til maj.
I denne periode er stratificering af frø
højprioritet. Jeg foretager vandprøver
af frøet, som dagligt vendes og får luft
ved hjælp af automatiske tøndehylder.
Vandprøverne fortæller mig, om procenten ligger, hvor den skal i forhold til
forventet spiringstidspunkt.

Hvad er det vigtigste, du
har lært rent fagligt?
Forståelsen for kompleksiteten i frø og
håndteringen af dem. Da jeg begyndte
i min praktik, var det nok lidt med den
indstilling, at ”frø er frø”, men så simpelt er det bare ikke. Nogle frø kræver
forbehandling, andre gør ikke. Nogle år
er frøsætningen stor, nogle år er den
så lille, at det påvirker planteskolernes
produktionsprogram negativt. Vejret
spiller også en stor rolle for frøhøsten.
Kan vi få frøet ind tørt, undgår vi tørringsprocessen, og får vi store mængder
nedbør, kan vi risikere svampeangreb i
frøet.

Jeg har valgt Levinsen
A/S for at få en indsigt i frøverdenen, som
vil gavne mig, når jeg
forhåbentlig en dag
skal overtage Johansens
Planteskole ApS.

tykkelse og vægt, så det var svært at
adskille dem på rensemaskinerne. Produktionschefen og jeg kom begge med
ideer til, hvordan vi kunne løse problemet men uden held. Min leder gav mig
et par gode tips, og jeg fik lov til at arbejde videre med min idé, og efter et
par timer fandt jeg løsningen. Levinsen
A/S er et fremragende praktiksted.

Hvad betyder din praktik
for din uddannelse?
Hvad er det vigtigste, du
har lært om dig selv?
Indtil videre er det vigtigste, jeg har
lært om mig selv, at det er ok at stoppe
op og reflektere – og hellere en gang
for meget end en gang for lidt. Mit
praktiksted giver mig rammerne til at
reflektere over alle de faglige aspekter,
jeg gennemgår i løbet af en arbejdsdag
med frøet, og det har gjort, at jeg er
blevet mere detaljeorienteret.

Praktikdelen har afgørende betydning
for læringen både i praktikperioden og
i klasselokalet. Det praktiske inddrages
ofte i undervisningen og omvendt, så
konsekvensen af ingen praktik ville
være en forringet undervisning, forringet forståelse hos os elever og i sidste
ende en forringet uddannelse. 7-9-13
– samspillet mellem skole, elever og
praktikvært må aldrig stoppe!

Hvad gør dit praktiksted
særligt godt?
Levinsen A/S er et praktiksted, der gerne vil lære fra sig. De uddelegerer ansvar til elever, og det giver en masse
selvtillid. Der er også plads til at finde
på egne ideer og løsninger. Fx havde
vi noget bøgefrø, hvor der var en del
ahornfrø i fra høsten. Frøene har samme

Lidt om Anders
•
•
•
•
•

Alder: 23 år
Uddannelse: Gartner
Speciale: Produktion
Praktiksted: Levinsen A/S
Skole: Jordbrugets
Uddannelsescenter Århus
• Fremtidsdrøm:
Generationsskifte Johansens
Planteskole ApS

Skal du have en elev?
Kontakt Praktikservice
på Jordbrugets Uddannelsescenter Århus
Praktikkoordinator
Charlotte Marcker
cma@ju.dk
Tlf. 2723 5714
Erhvervskonsulent
Michael Sejer
mse@ju.dk
Tlf. 2945 3871

www.impetusgruppen.dk

www.ju.dk

