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WORKSHOP: 
Erhvervsrådet 
 havde i går  inviteret 
til inspirations-
debat om, hvordan 
man får unge til at 
overveje en  karriere 
inden for faglært 
arbejde. 

Af Søren Kloster Sørensen

KALUNDBORG: Kalundborg 
Hallernes hal 1 dannede 
onsdag eftermiddag ram-
merne om en inspirations-
workhop, hvor relevante 
parter fra Kalundborg dis-
kuterede, hvordan man sik-
rer kvaliiceret faglært ar-
bejdskraft i fremtiden. 

Tidligere har Kalundborg 
haft succes med at lokke 
akademisk uddannede til 
byens store virksomheder, 
men det har ligesom i resten 
af landet haltet noget med at 
få de unge til at interessere 

sig for håndværksfagene og 
de faglærte uddannelser.

Kalundborgegnens Er-
hvervsråd havde taget ini-
tiativet til mødet og invite-
ret kommunen, jobcentret, 
virksomheder, uddannel-
sesinstitutioner og andre, 
som har en interesse i at til-
trække unge mennesker til 
arbejdet med deres hænder. 

Workshoppen fungerede 
samtidig som en del af det 
EU-støttede projekt Bene-
it4Regions, som forsøger 
at skabe udvikling i provin-
sen. 

TV-Avisens ansigt styrede
Til at styre både workshop-
pen og den efterfølgende 

paneldebat var den tidlige-
re TV-Avisen-værtinde og 
udenrigskorrespondent Tri-
ne Sick, og hun bad først de 
fremmødte om at diskutere 
løst omkring tanker i min-
dre grupper.

Herefter blev idéerne kon-
kretiseret og gjort klar til 
at præsentere til debat for 
panelet, der bestod af borg-
mester Martin Damm (V), 
Susanne Lundvald (A) fra 
regionsrådet i Region Sjæl-
land, direktør for EUC Nord-
vestsjælland Stefen Lund, 
underdirektør i Dansk Byg-
geri Louise Pihl, Gordon Ør-
skov Madsen fra Danmarks 
Lærerforening, direktør i 
Multitech Niels Jørgensen 
og Morten Smistrup fra LO. 

Tidlig indsats er vigtig
Blandt andet blev der fra 
lere sider lagt op til at ska-
be interesse og forståelse 
for erhvervslivet i en tidlig 
alder - ja, måske endda helt 
ned til de mindste klasser i 
folkeskolen. 

- Indsatsen skal starte 
meget tidligere, og vi skal 
have forældre og uddannel-
sesvejledere på banen fra 
begyndelsen. Erhvervslivet 
skal ud på folkeskolerne og 
motivere og vise, hvad man 
kan blive, lød det fra Niels 

Jørgensen, som blev bakket 
op af Martin Damm.

- Vi skal blive bedre til at 
lukke praktikken ind i sko-
lerne, så man også kan fat-
te interesse for håndværk 
uden nødvendigvis at have 
en mor eller far, der er fag-

lært. Vi kan ikke undvære 
dem, der tager fat, sagde 
Martin Damm. 

Workshoppen er ment som 
startskuddet til en strategi 
for at sikre faglært arbejds-
kraft, og det er der ifølge 
Stefen Lund brug for. 

- Vi vil meget gerne have en 
systematisk plan, hvor både  
kommunen og erhvervslivet 
er inddraget, og hvor man 
committer sig til at bakke 
hinanden op, sagde Stefen 
Lund fra EUC Nordvestsjæl-
land.  

Mission: Flere unge i faglært arbejde

Tidligere vært på TV-Avisen Trine Sick (tv.) styrede debatten om, hvordan man tiltrækker unge til er-
hvervsuddannelserne og sikrer faglært arbejdskraft i Kalundborg.   Foto: Søren Kloster Sørensen

»Vi kan ikke 

 undvære dem, der 

tager fat.

Martin Damm (V), 
borgmester

KLATRESTØTTE: TGU 
Klatreklub modta-
ger 10.000 kroner 
fra fondene bag 
Sjællandske Medier. 
Pengene skal bruges 
på nye klatresko til 
medlemmerne.

Af Martin Stokkebro 

Moestrup

TØMMERUP: Der skal bog-
stavelig talt købes nye sko 
for alle pengene, 10.000 kro-
ner, som Tømmerup Gym-
nastik og Ungdomsforening 
(TGU) Klatreklub modtager 
i forbindelse med fondene 
bag Sjællandske Mediers år-
lige uddeling. 

Et par klatresko koster 
cirka det samme som et par 
fodboldsko, det vil sige lige 
under de 1000 kroner. Derfor 
er en udskiftning af forenin-
gens skosamling en stor 
investering for TGU Klatre-
klub.

- Vi har en årlig indtægt 

på 16.000 kroner, så den ene 
udgift på 10.000 kroner ville 
være svær at løfte, fortæller 
Allan Ivø, der er afdelings-
formand i TGU Klatreklub.

- Og vi er nødt til at kunne 
tilbyde skoene til vores med-

lemmer, for det er for stor en 
investering at købe et par 
klatresko bare for at prøve 
og så inde ud af, at klatre-
sporten ikke lige var noget 
alligevel, fortsætter han. 

Klatresporten er efter at 

have været nede i en bølge-
dal i stor fremgang både i 
Tømmerup og på landsplan.

- For en tre-ire år siden 
var vi nede på under 10 med-
lemmer, men i dag er vi cir-
ka 40, siger Allan Ivø. 

Klatresporten er også stor 
internationalt og er optaget 
som olympisk disciplin for 
første gang til legene i Tokyo 
i 2020.

Her forventer Allan Ivø, at 
Japan vil gøre det godt, da 

landet storsater på discipli-
nen. Klatring deles ved OL 
op i tre discipliner, baseret 
på fart, højde og teknik. Den 
samlede vinder af de tre di-
scipliner bliver olympisk 
mester.  

TGU Klatreklub får nyt fodfæste

Til OL deles klatring op i speed 
climbing, bouldering og lead 
climbing. Speed climbing  
handler om at klatre hurtigst. 
Bouldering er teknisk.  
Her forcerer man en klippe på 
typisk fem meter uden  
sikkerhedsudstyr. I lead climbing 
skal man klatre højest og  
samtidig sætte såkaldte  
ekspres-sæt fast i hængere på 
klatrevæggen/klippen. 
Foto: Thomas Olsen 
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