10 LÆRLINGE
3 LEJLIGHEDER
3,5 MÅNEDER
10 lærlinge inden for alle faggrupper fik hands on-erfaring på et
ekstraordinært praktikophold, da de i en periode på 3,5 måneder
skulle renovere 3 lejligheder som en del af et projekt under den
gennemgribende renovering af Korskærparkens 238 lejligheder
i Fredericia.
Kodeordene var ansvar og ejerskab, og resultatet var ikke til at
tage fejl af: Alle implicerede parter voksede med opgaven, og
projektet har efterfølgende sendt inspiration i mange retninger.

SE FILMEN OM
PROJEKTET HER

NÅR EN LILLE GOD
IDE BLIVER TIL EN
STOR SUCCES
Ideen til lærlingeprojektet
blev iværksat af boli.nu
og Egil Rasmussen A/S.
I tæt samarbejde med
en lang række andre
samarbejdspartnere blev
ideen mulig at realisere.

Lærlingeprojektet stod på to ben.
Dels skulle projektet synliggøre,
hvor attraktive muligheder
erhvervsskolerne tilbyder ift.
praktikforløb, og dels skulle det
aktivere den frivillige partnerskabsaftale, som realiseringen
af den boligsociale helhedsplan
indebar.
Et af målene med projektet var
at skrive kontrakt med nogle af
lærlingene efter projektets udløb
for på den måde at understøtte
uddannelse og beskæftigelse i det
brede lokalområde. Det mål blev
opfyldt, ligesom projektet gennem
skolebesøg og åbent hus-arrangementer inspirerede mange andre
unge og deres forældre til at se
i erhvervsuddannelsernes retning
efter folkeskolens afslutning.

Samtidigt viste projektet, at ansvar,
spændende opgaver og hands
on-erfaring giver gode resultater.
De 3 lejligheder var ved renoveringens afslutning blandt de lejligheder med færrest fejl og mangler.
For de deltagende lærlinge er der
ingen tvivl om, at projektet gav
uddannelsesforløbet et løft. De har
fået indsigt i samspillet mellem forskellige faggrupper, erfaring i alle
typer planlægning og ikke mindst
en fornemmelse af, hvordan en
stor renovering forløber i virkelighedens verden. Med andre ord
erfaring som man ikke kan tilegne
sig på andre måder end ved at
stå midt i det.

LANGT MERE
ERFARING
END FORVENTET
Ved at deltage i lærlinge
projektet har lærlingene
fagligt fået mere ud af det,
end de selv havde forventet.

For de 10 lærlinge har det ikke
kun været hårdt arbejde. Det har
også været en helt særlig chance
for at prøve, hvordan det er at stå
på egne ben og selv skulle stå for
alt fra materialeudregning til plan
lægning og udførelse. Og der er
enighed blandt de 10 om, at det
har været en spændende opgave,
der har stillet dem i en god position
til arbejdsmarkedet.
– Projektet har fungeret overraskende
godt, og vi har fået langt mere
erfaring end forventet, fordi vi lærte
meget af at tage alle beslutningerne

selv, stå til ansvar for dem og samtidigt samarbejde med de andre
håndværkere.
Det har været anderledes end
andre praktikforløb og har givet
en god fornemmelse af, hvad der
venter på det første job, fortæller
Daniel Christensen, der var i lære
hos Lindpro som EUX-elektriker.

VI SKAL TAGE ANSVAR
FOR NÆSTE
GENERATION
AF HÅNDVÆRKERE
Det er ikke kun erhvervsuddannelserne,
der skal gøres mere attraktive. Virksomhederne med lærlingepladser skal også
gøre et praktikophold attraktivt.
Jesper Jeppesen, medejer af entreprenørvirksomheden Egil Rasmussen A/S,
som var hovedentreprenør på renoveringsprojektet i Korskærparken.
Besøg entreprenørvirksomheden på
egil-rasmussen.dk

Ansvar og spændende opgaver skaber
udvikling og stærke lærlinge, der er
bedre forberedt til arbejdsmarkedet.

I øjeblikket er der fokus på at fremme søgningen til erhvervsskolerne,
og en række håndværker
virksomheder oplever problemer
med at skaffe lærlinge nok. Jesper
Jeppesen, medejer af entreprenørvirksomheden Egil Rasmussen A/S,
mener, at de 10 lærlinge fik en
unik mulighed for læring, og han
håber, at der kommer flere lignende
projekter.
– Der er nogle ting, man lærer
bedst ved at stå midt i det. De
erfaringer, som de 10 lærlinge har
fået ved at stå med ansvaret selv,

er helt unikke, og dem kommer
de helt sikkert til at få glæde af
fremover. Når man én gang har
prøvet at tage ansvar, kommer det
helt naturligt næste gang, man står
i samme situation. Samtidig giver
det stolthed og ejerskab over den
opgave, de har løst.
Derfor er denne type projekter
virkelig gode. Og lignende projekter vil helt sikkert gøre erhvervs
uddannelserne mere attraktive,
siger Jesper Jeppesen.

GODE RAMMER
TIL UDVIKLING
For boli.nu, der stillede byggesag og faciliteter
til rådighed for lærlingeprojektet, er det især
muligheden for at sende positiv inspiration
videre og løfte lokal- og nærområdet, der har
været drivkraften.

Jens Christian Lybecker,
direktør i boli.nu
Besøg os på boli.nu

Denne type projekt kræver stor entusiasme fra alle parter, ikke mindst
de 3 lejere, der villigt accepterede
en længere genhusning for at gøre
plads til de unge lærlinge.
– Dét, at vi i fællesskab bidrager
til, at nogle unge mennesker møder
muligheden for udvikling og ansvar,
skaber stor sammenhørighed.

Vi er meget stolte af at have været
så stor en del af et initiativ, der forhåbentligt fremmer efterspørgslen
til erhvervsuddannelserne og løfter
lokalområdet inden for beskæftigelse
og uddannelse.
Denne type projekt er bestemt værd
at gentage, siger Jens Christian
Lybecker, direktør boli.nu.

EN STOR TAK TIL ALLE
DELTAGENDE PARTER
Hovedentreprenør:

Egil Rasmussen A/S

Tømrer- og snedkerarbejde:

Egil Rasmussen A/S

Murerarbejde:

Axel Poulsen A/S

VVS og ventilationsarbejde:

Bravida Kolding

El-arbejde:

Lindpro Fredericia

Malerarbejde:

Malergården Fredericia ApS

Inventar:

HTH Licitation og håndværk, Fyn

Gulvbelægning:

BT Gulve

Andre parter:

Boligorganisationen boli.nu
Hansenberg
3F Fredericia
Vejle Tekniske skole
Det Boligsociale Sekretariat
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