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kort nyt
Strik-virksomheden Quimo
genopstår med nyt navn
tekstil Strikhuset Quimo Strik i Ikast lukkede i
april, men genopstår nu som Quimo Nordic. Bag
det står tredje generation fra Hagelskjær-familien, der for 75 år siden startede mærket.
Virksomheden søgte under lukningen nye
samarbejdspartnere, og direktør Per Hagelskjær
udtalte, at det ikke længere var rentablet kun at
have et enkelt brand. Med overtagelsen vil han
og Anne Hagelskjær derfor supplere strikkollektionerne med andre produkter, så udvalget vil
blive interessant for en bredere målgruppe end
den hidtidige, der var kvinder i midten af livet.
Ifølge en pressemeddelelse er det med tiden
dog stadig planen at indlemme andre, eksterne
brands under Quimo Nordics paraply, eksempelvis via agenturaftaler med udenlandske
producenter.
Det nye navn får premiere på modeugen i København til august. AMGY

|| Det var en stolt
Michael Goodsite, der
kunne sige tillykke til de
rekordmange dimittender
og deres familier.

Rekordfå unge begynder
på en erhvervsuddannelse
Uddannelse Kun hver femte ung, der forlader folkeskolen i denne uge, begynder på en
erhvervsuddannelse efter sommerferien. Det
er historisk bundrekord, og eksperter advarer
om alvorlige konsekvenser for både velstand
og arbejdsmarked, når vi kommer til at mangle
faglært arbejdskraft. Det skriver ugebrevet A4.
For bare 10 år siden søgte næsten hver tredje
ung, der forlod folkeskolen, ind på en uddannelse
til eksempelvis smed, elektriker eller laborant,
mens de nyeste tal fra Undervisningsministeriet
viser, at kun hver femte vil den vej i dag. Samtidig med at de unges lyst til at få en erhvervsuddannelse år for år er blevet mindre, er deres lyst
til at få en gymnasial uddannelse eksploderet.
71,6 procent eller mere end syv ud af ti af de
færdige folkeskoleelever begynder efter sommerferien på et gymnasium.

Foto: Anne-Mette Gyldenløv
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Universitetets største dimission
Rekordmange studerende fik eksamensbevis fra AU Herning

Af Anne-Mette Gyldenløv

amg@herningfolkeblad.dk

|| Sidste års jobpatrulje besøgte blandt andet
Fakta i Brande. Foto: Tony Brøchner
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Uddannelse Diplomoverrækkelsen
på AU Herning tog i går ekstra lang
tid, for der har aldrig været så mange
dimittender, der skulle op ad trappen
på universitetet og få deres eksamensbevis.
Hele 290 studerende er i år blevet
færdige med deres fuld- eller deltidsstudie mod 237 dimittender sidste år.
Det gjorde dimissionen til den største
i universitetets historie.
Det glædede selvfølgelig centerleder
Michael Goodsite, der var stolt af de
mange færdiguddannede, hvor mange
nu skal ud og finde et job.

Brug for jer

Vejledning Fritidsjobbere og ungarbejdere i
Herning- og Ikastområdet kan i midten af juli
møde Jobpatruljen på deres arbejdsplads, når
HK og 3F for 33. gang sender den tværfaglige
patrulje ud i landet.
Målet er imidlertid uændret: At oplyse og vejlede
de helt unge på arbejdsmarkedet om deres regler
og rettigheder.
- De helt unge på arbejdsmarkedet er ofte slet
ikke klar over de særlige regler, der gælder for
netop dem inden for blandt andet alkoholudskænkning, arbejdstider og arbejdsforhold. De
tidligere år er vi blevet rigtig godt modtaget, og
både unge og deres arbejdsgivere er generelt rigtig glade for vores besøg, lyder det fra Michael
Holm, ungdomskonsulent i HK og koordinator
for Jobpatruljen i Midt- og Vestjylland.
I løbet af uge 28 og 29 kommer Jobpatruljen
forbi og vil i år afdække et større geografisk område end tidligere, så de kan få talt med endnu
flere unge fritidsjobbere i Herning, Ikast, Viborg,
Holstebro, Skjern, Ringkøbing, Nykøbing Mors,
Skive og Lemvig.
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|| Smilene var store ved
dimissionen på AU Herning,
hvor 290 studerende blev
færdige.

Og netop det trængte jobmarked fyldte
meget i årets taler.

Gæstetaler Per Baltzer Overgaard,
prodekan og ansvarlig for Aarhus
Universitets afdeling for forskning
og talentudvikling, tror på, at netop
dimittenderne fra AU Herning har
bedre jobudsigter end de fleste.
- Netop her kombineres erhverv og innovation på en fremtidssikker måde.
Den tværfaglighed, I har, er noget, som
virksomhederne har brug for. Der vil
i fremtiden også være brug for hårdkogte økonomer, men der er mere brug
for økonomer som jer, der også kan
kommunikere og finde logistikløsninger, sagde Per Baltzer Overgaard.

Statistikkerne for netop de internationale dimittender er ikke god. Efter et
år er det kun halvdelen af de færdiguddannede, der stadig bor i Danmark,
mens det efter to år kun er 10 procent.
Han sammenlignede det dog med en
gammel talemåde, der siger, at hvis
man giver en mand en fisk, bliver han
mæt den dag. Men hvis man lærer ham
at fiske, kan han blive mæt hver dag.
- Ved AU Herning har vi lært at fiske,
så det vil være en skam, hvis vi ikke
kan komme til at gøre det her i landet,
sagde George Maxim.

Svært som udlænding

Selvom der er rift om jobbene på arbejdsmarkedet, har centerleder Michael Goodsite tillid til, at regionen
kan og vil gøre brug af dimittendernes kompetencer. Nærhed til det omgivende samfund og erhvervsliv er
en af universitetets kerneværdier, så
langt de fleste studerende har i løbet af
uddannelsen været i kontakt med virksomheder og organisationer i Ikast- og
Herningområdet.

Helt så optimistisk var den nyuddannede civilingeniør George Maxim
ikke. Som international studerende fra
Rumænien vil han gerne blive i Danmark, men har allerede fået de første
100 afslag på job, fortalte han i sin tale.
- Men jeg har hørt, at det først er efter
400 afslag, der er mulighed for job, så
jeg må tilbage til computeren, sagde
han med et halvt smil.

Bliv i regionen

: fakta

Priser til dimittender
10 studerende fik lidt mere end blot deres eksamensbevis med
fra dimissionen. Årets bedste hovedopgaver blev også præmieret
med samlet 25.500 kroner.
}} Årets dimittend: Michael Alexander Hold
}} Bedste hovedopgave ICM: Dovile Petrokaite
}} Bedste hovedopgave HA/HAim: Louise Hessellund-Jeppesen
og Zerina Saskin
}} Bedste hovedopgave HD-O/HDA: Majbrith Pleth Strathe
og Ulf Givskov Bender
}} Bedste hovedopgave HD-R/HDFR: Jesper Rytter
}} Bedste opgave Diplom i ledelse: Karin Hoffman Jensen
}} IDA - Ingeniørpris: Daniel Børsen
}} Kandidatpris: Peter Nørskov Klemmensen

- Jeg vil opfordre jer til at blive ved
med at være med til at opbygge Region
Midtjylland, som har støttet jer gennem
jeres uddannelse, og bevare kontakten
til AU Herning, så I kan hjælpe med
at bevare og styrke vores nærhed til

erhvervslivet, sagde Michael Goodsite.
De to bacheloruddannelser »International Communication and Multimedia«
og »HA International Erhvervsøkonomi« havde tilsammen flest dimittender.
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Et puf i ryggen
Erhvervsakademi MidtVest sendte 160 elever
ud i erhvervslivet
Af Steen Ancher

sta@herningfolkeblad.dk

Uddannelse »Vælg lyset frem for
skyggen - Giv dig selv et puf i ryggen«, citerer rektor Henriette Slebsager fra Ebba Munk Pedersens digt.
Nu var det så langtfra nogen »regnvejrsdag i november«, men en lun dag
i juni, og de omkring 160 studerende
havde i forvejen givet sig selv et puf
ind på uddannelsen, som nu er afsluttet - for de flestes vedkommende efter
to år.
- Jeg er sikker på, at mange af jer har
oplevet en helt anden og ny måde at
modtage undervisning på end den
ungdomsuddannelse i tidernes morgen tog, sagde hun videre.
Det vil to af de dimitterende elever,
Brian Hagelskær Lauridsen og Heidi
Vitting fra Blåhøj, gerne skrive under
på.
- Jeg troede, jeg havde godt styr på det
med pc’en, men jeg blev da klogere,
siger Heidi Vitting, der med sine 36
år er blandt de ældste på uddannelsen.
Hun har en uddannelse som mejerist
og har arbejdet i 12 år i Taulov, men

fandt det som kommende mor svært
at få livet til at hænge sammen med
nattevagter og weekendarbejde.
Men heldigvis er det sociale en del af
dét at gå på erhvervsakademiet, så
hun fik hjælp af de mere kyndige.
Hun valgte at tage en uddannelse som
finansøkonom.
Det ville i hendes øjne være en god
måde at bygge oven på erfaringerne
fra mejeriet, ligesom hun har landbruget tæt på kroppen med en ægtefælle,
der er landmand.

Første arbejdsdag mandag
Hun fik den obligatoriske praktiktid
hos Jysk Landbrugsrådgivning i Billund.
Finansøkonom-uddannelsen åbner
mulighed for både at gå bank- og revisorvejen, så hun skal nu i gang med
at se på jobmuligheder.
Den udfordring har Brian Hagelskær
Lauridsen ikke.
Den 29-årige Ikastbo starter nemlig
hos vindmøllevirksomheden Zeteco
i Ikast.
Han kom i gang med uddannelsen
som installatør i forbindelse med, at

hans tidligere arbejdsgiver mistede arbejdsopgaver som følge af konkursen
i MidtVest Bredbånd.
Hans tanke var at blive selvstændig,
men arbejdet i en virksomhed er mere
tillokkende lige nu, hvor byggeriet
stadig ikke er kommet oven på efter
krisen.

Det lader sig gøre
Selv om det kræver sit at gå fra en
fast løn til to år på SU, er Brian Hagelskær Lauridsen glad for at have taget
skridtet.
- Jeg havde en lille opsparing, fortæller han.
Men ellers krævede det bare en smule

omtanke og måske lidt færre byture
at få økonomien til at hænge sammen
i de to år.
Han har endda kunnet beholde hus, bil
og motorcykel.
Og så han har sat stor pris på det
sociale liv, uden hvilket det for ham
ville have været svært at gennemføre
uddannelsen.
Der var 15 på holdet, og kun en enkelt
faldt fra.
At der så kun er en håndfuld, der er
startet på uddannelsen i år, forstår han
slet ikke.
- Hvis det er svært at få job, så vil det
være rigtig godt at bruge tiden på uddannelse, mener han.

|| Brian Hagelskær Lauridsen
og Heidi Vitting kunne fredag
modtage deres diplom fra
Erhvervsakademi MidtVest
ved et arrangement i Herning
Kongrescenter - Brian
Hagelskær Lauridsen som
autoriseret el-installatør,
Heidi Vitting som finansøkonom. Foto: steen Ancher

