BRANCHE
Maskinstationer
har haft et travlt år
Danske Maskinstationer og Entreprenører, DM&E, havde et
pænt år i 2013 hvor medlemmerne samlet set havde fremgang i både omsætning og resultat. Det blev meddelt på
foreningens årsmøde 17. januar i Brædstrup. Man kunne
samtidig glæde sig over stor
medlemsfremgang, især fordi
Danske Skoventreprenør Forenings 70 medlemmer sluttede
sig til foreningen hvor landbrugsarbejdet nu kun omfatter halvdelen af medlemsomsætningen. Resten er kloak-,
entreprenør og skovarbejde.
„På det politiske område har
der bl.a. været stort fokus på
kloakområdet, tv-inspektion,
nedbrydningsområdet og BoligJobordningen, områder
hvor DM&E positivt har markeret sig, og hvor der samtidig er
skabt indflydelse og resultater,“ oplyste formanden Søren
Ulrik Sørensen. DM&E har desuden udviklet nye værktøjer,
senest et nyt kloakmodul og
skiltemodul samt den digitale
kvalitetssikring AjourKS.

Uværdigt at holde
grønne områder
9,3% af danskerne mener ikke
at det er i orden at sætte arbejdsløse i nyttejob til at ‘renholde og pleje grønne områder’. Og 3,1% ved ikke. Årsagen er ikke at man vil skåne
anlægsgartnere for unfair
konkurrence. Nej, arbejdet er
bare ikke er fint nok.
Tallene fremgår af en meningsmåling som analyseinstituttet Wilke har lavet for Jyllandsposten 19.1.2014. Af de
otte svarmuligheder lå ‘renholde og pleje grønne områder’ bedst, mens ‘rense byen
for hundelorte’ lå dårligst. Her
mente 40,3% at det kan man
ikke sætte arbejdsløse til.
Arbejdsmarkedsordfører Leif
Hahn Jensen (S) kommenterer:
„Hvordan kan de mennesker
der ikke synes at vi kan sætte
arbejdsløse til det, så synes at
det er ok at vi sætter kommunens ansatte i vej og park til at
gøre det?“ sh
32

Fagskoler tilbyder EUX anlægsgartner
JUC og Selandia debuterer med kombiuddannelsen, mens RTS prøver
igen efter at første forsøg ikke indfriede forventningerne

I

EUX kombinerer man en
faglig grunduddannelse med
en gymnasieuddannelse og tager kun godt fire år. En sådan
findes også inden for anlægsgartneriet. Roskilde Tekniske
Skole indførte den i 2012 med 100% frafald i første omgang. Alligevel vi man prøve
igen. Samtidig har Jordbrugets
Uddannelsescenter Aarhus og
Selandia-CEU besluttet også at
lancere EUX-anlægsgartner.
Alle steder med studiestart til
august og søgning i marts.
„Vi mener at EUX anlægsgartner er et rigtig godt tilbud
til de unge der egentlig gerne
vil have en praktisk uddannelse, men samtidig ikke har lyst
til at fravælge gymnasiet,“ siger Lotte Kristiansen, kommunikationsmedarbejder på Jordbrugets Uddannelsescenter.
Målet er 14-16 elever på første
hold. „Men vi skal nok tættere
på tilmeldingsfristen før vi har
en reel idé om hvor højt vi når
op,“ siger Lotte Kristensen.
Roskilde Tekniske Skole optog i 2012 23 elever på EUX
anlægsgartner. Den sidste
stoppede 6. januar 2013. „Man
kan sige at vi ikke fik de bogligt stærke elever som ellers
ville have gået i gymnasiet. Vi
fik de elever der ellers ville have taget EUD - hvor de fleste
af dem også er endt. For mange af dem var de teoretiske

FAG OG NIVEAU PÅ EUX ANLÆGSGARTNER
■ Kravene til EUX anlægsgartner fremgår af Bekendtgørelse
om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr,
planter og natur fra 2012.
■ På uddannelsens grundforløb skal man nå C-niveau i dansk,
biologi, engelsk, fysik, kemi, matematik og samfundsfag.
■ I hovedforløbet skal man løfte dansk til A, engelsk, biologi,
kemi og matematik til B samt supplere med tre ekstra fag til
C-niveau, nemlig erhvervsøkonomi, idræt og innovation.
■ Endelig skal man vælge et valgfag hvor man enten løfter
fysik eller virksomhedsøkonomi til B eller matematik til A.

forudsætninger ikke gode
nok,“ siger uddannelsesleder
Thomas Høyrup der afviser at
EUX-uddannelsen simpelt hen
er for hård. „Man skal bare
være klar over at det er en
gymnasial uddannelse.“
Året efter, i 2013, var der ikke nok tilmeldinger til et hold.
„Men vi tror stadig på idéen
og satser benhårdt med et nyt
hold til august,“ siger Thomas
Høyrup. „Denne gang vil vi
bl.a. fokusere mere på elevernes forudsætninger.“
EUX-uddannelsen varer 4 år
og 1 måned, et halvt år længere end en almindelig EUD
anlægsgartneruddannelse. Undervisningen på EUX foregår
skiftevis på skolen og i praktik
- ligesom på den almindelige
anlægsgartneruddannelse.
EUX giver ikke en fuld studentereksamen og derfor heller ikke adgang til alt. I praksis
svarer EUX til STX, HHX og

EUX giver en faglig grunduddannelse og en studenterhue - samtidig.

HTX hvor det kan være nødvendigt med suppleringsfag
for at komme ind på en uddannelse. Et typisk sigte for en
EUX-anlægsgartner kan være
jordbrugsteknolog, professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed samt uddannelserne
til skov- og landskabsingentør
og have- og parkingeniør.
Praktikpladser er en del af
problemet med EUX, forklarer
Høyrup. „Det er meget sværere at finde praktikpladser til
EUX’ere end til EUD’ere. Det
skyldes både at EUX’erne er
mere på skole, og at praktikværterne ikke indser at de
med EUX’ere får nogle elever
der kan noget teori som virksomheden kan bruge.“
Den kommende EUX på
Jordbrugets Uddannelsescenter tilrettelægges i samarbejde
med Viby Gymnasium, mens
man på Selandia-VEU og Roskilde Tekniske Skole samarbejder med den HTX der i forvejen udbydes på de to skoler.
Alle tre skoler udbyder i forvejen EUD-anlægsgartneri på
hovedforløbet. Det er der ellers kun Kold College på Fyn
der gør. Her overvejes det
ifølge uddannelsesleder Hans
Torp hvordan man eventuelt
kan indføre en EUX på tværs
af flere uddannelser. „Ellers
tvivler vi på at der er ansøgere
nok,“ siger han. sh
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