Skolepraktikelever skal
ud i den rigtige praktik
UDDANNELSE. Danske Anlægsgartnere, 3F
og fagskoler vil med en arbejdende stand på
Have & Landskab få flere i virksomhedspraktik
Af Lars Thorsen

V

ed Have & Landskab i 2013
blev konkurrencen ‘Årets
rækkehushave’ for landskabsarkitektstuderende lidt af et
tilløbsstykke. Nu bliver samme
areal igen brugt til noget særligt, nemlig en arbejdende
stand for skolepraktikelever.
Og det er der god grund til
ifølge landsformand i Danske
Anlægsgartnere Ejvind Røge.
„Skolepraktikeleverne får
meget lidt opmærksomhed,
og meget af den de får, er negativ. Det vil vi meget gerne
være med til at ændre på. Vi
vil skabe et udstillingsvindue
for skolepraktikelever og vise
de kvaliteter som skolepraktikeleverne har og få dem til at
føle at de også har en plads og
er en vigtig del af branchen,“
fastslår Ejvind Røge.
Sammen med 3F og de fem
hovedskoler (Roskilde Tekniske Skole, Selandia, Kold College, Jordbrugets Uddannelsescenter og Sandmoseskolen)
vil Danske Anlægsgartnere

sætte en række tomandshold
af skolepraktikelever i gang
med at udføre et konkret anlæg på stand B40. De deltagende elever har først netop
bestået grundforløbet, så anlægsgartneropgaverne vil være i den enkle ende af skalaen.
Den ægte praktik
Onde tunger har hævdet at
skolepraktikelever ikke kan leve op til samme krav som elever i ‘ægte’ praktik. Den holdning synes uddannelseskonsulent Jette Christiansen fra Byggeriets Uddannelser og Det
faglige Uddannelsesudvalg for
Anlægsgartneri er forfejlet.
„Det er en hård kritik, og
synd at den bliver hæftet på
de unge mennesker der virkelig brænder for at få en praktikplads. Men de nye praktikcentre der blev etableret på
erhvervsskolerne 1. september
2013 er netop med til at styrke
erhvervsuddannelserne og sikre at de unge kan gennemføre
deres uddannelse under de
bedste vilkår. Der satses på at

Skolepraktik kan være meget godt, men man oplever ikke arbejdskulturen uden for skolen. Foto: Jordbrugets Uddannelsescenter.
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Skitse af den opgave som skolepraktikeleverne skal anlægge. Der vil
være fem tomandshold af elever som har gennemført grundforløbet.
Virksomheder vil kunne skrive sig op på en tavle hos Danske Anlægsgartnere hvis de gerne vil lave en praktikelev. Skitse: Kold College.

alle eleverne kan kombinere
skolepraktik med kortere eller
længere praktikforløb hos en
arbejdsgiver, så det er en klar
forbedring i forhold til tidligere,“ fastslår Jette Christiansen.
Hun medgiver dog at det ikke er optimalt hvis eleven aldrig kommer ud i en praktikvirksomhed og ikke oplever
arbejdskulturen og de forhold
der gælder uden for skolen.
Indgår praktikaftaler
Den arbejdende stand vil være
i gang alle tre dage på Have &
Landskab, og Ejvind Røge er
overbevidst om at mange skolepraktikelever vil komme
hjem med kontakter til besøgende anlægsgartnermestre.
„Jeg er slet ikke i tvivl om at
der bliver underskrevet nogle
praktikaftaler på udstillingen i
år. Der er stadig brug for elever i branchen, og hvis mestrene kommer forbi og kan se at
der er nogle elever med hænderne rigtigt skruet på, så skal
der nok ske noget. Derfor sætter vi også en tavle op som interesserede virksomheder kan
skrive sig på hvis de ser en elev
som de gerne vil tale nærmere

med,“ siger landsformanden.
Danske Anlægsgartneres
stand ligger lige ved siden af
den arbejdende stand, og
både 3F’s og skolernes fællesstand er lige over for i den
vestlige ende af Jernbjergvej.
Her er Jette Christiansen sammen med skolerne klar til at
hjælpe virksomheder og skolepraktikelever med at finde
hinanden. For firmaer der vil
godkendes til at have elever,
er der også råd og hjælp, bl.a.
til ansøgningsskemaet.
„De dygtige faglærere vil
selvfølgelig også gerne give
virksomhederne en hånd med
at blive godkendt til at have
elever, hjælpe med uddannelsesaftaler og informere generelt om uddannelsen,“ siger
Jette Christiansen. „Skolepraktikeleverne selv får mulighed
for at aflevere et personligt visitkort og får samtidig mulighed for at komme i snak med
måske kommende mestre og
kollegaer.“
På blivanlaegsgartner.dk er
der alle informationer som
man som elev, virksomhed eller skole har brug også i forhold til praktik. ❏
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