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Supportteam KBH
viste flaget ved
Copenhagen Skills
Supportteam København var på plads, da årets
regionsmesterskaber for hovedstadens tekniske skoler,
Copenhagen Skills, løb af stablen i Bella Center, sidst i
oktober.
Af Thore Dam Mortensen
tdm@teknovation.dk

området ved skolearrangementet et mere professionelt
industrielt look.

Piger, drenge og forældre fra
hele
Københavnsområdet
troppede i dagene 22. til 25.
oktober op til Copenhagen
Skills, der var særdeles velbesøgt på trods af de knap så
grandiose forhold som tidligere på året, da Danmarksmesterskabet, DM i
Skills, løb af stablen på samme matrikel.
Ifølge de fremmødte faglærere fra Københavns Tekniske Skole og ikke mindst
flere fremmødte lærlinge fra
virksomhederne
Welltec,
Man Diesel & Turbo og
Flextek, der er medlemmer i
Supportteam
København,
var interessen for at høre om
industriteknikeruddannelsen
over de fire dage ganske
god.
Det var således lykkedes i
Supportteam København-regi at stable en udstillingsstand på benene, der var med
til at give industritekniker-

qp At møde de mange
forældre, der også
kommer forbi, har
været en god oplevelse
og gjort mig klogere på,
hvad folk egentligt ved
om det område, vi
arbejder inden for
Og der er ingen tvivl om,
at der er behov for at højne
synligheden af de tekniske
erhvervsuddannelser i Region Hovedstaden. Undervisningsministeriets tal viser, at
kun 14 procent af de unge i
regionen i dag vælger en erhvervsuddannelse, hvor regeringens officielle mål er
25 procent.
Med mulighed for at komme på besøg torsdag aften
samt om lørdagen på arrangementets sidste dag, så var
der også tilslutning fra (og
mulighed for) mange forældre, der ville høre om mulig-

hederne inden for faget på
vegne af deres uddannelsessøgende teenagere.
Og for at overgive industriens budskab om mulighederne for at skabe sig et spændende arbejdsliv gennem at
uddanne sig til industritekniker til det fuldvoksne segment, var direktør for Flextek, Henning Dam, til stede
på standen alle dagene:
”Det har været et godt arrangement, der er oplagt at
benytte sig af for at gøre industriteknikeruddannelsen
mere synlig. Vi er nu over 70
medlemmer i Supportteam
Danmark-regi, hvor der hele
tiden kommer flere afdelinger til og søger i disse dage
selvfølgelig flere medlemmer i København,” fremhævede han, og tilføjede:
”At møde de mange forældre, der også kommer forbi,
har været en god oplevelse
og gjort mig klogere på,
hvad folk egentligt ved om
det område, vi arbejder inden for.”
DET LANGE TRÆK
På standen var der opstillet
en række mindre maskiner
med mulighed for at opleve
alt fra laserbearbejdning
over fræsning til gravering
og 3D-printning gennem
programmering på PC.

Medarbejdere fra medlemsvirksomheder i Supportteam København var mødt frem. Fra
venstre Jonas Ørgaard fra Man Diesel & Turbo (lærling), Bilal Hawila fra Welltec
(svend/maskinprogrammør), Patrick Kongsbak (lærling) og Jesper Mønster Madsen,
Flextek (lærling).
Ved arrangementet var der
dog ikke deciderede konkurrencer med større CNC-maskiner til metalbearbejdning,
hvilket selvfølgelig var savnet, og som kunne have
højnet markedsføringsværdien over de tre dage.

Men mindre kan også gøre
det.
Og på trods af de smallere
rammer, så blev der delt godt
med kort, brochurer og andet
markedsføringsmateriale ud
til de mange, der kom forbi.
”Som det ser ud i hele lan-

det, så er det det lange seje
træk, det handler om. Og
dette event er et i rækken af
spændende møder, hvor vi
får mulighed for at vise os
frem for rigtig mange uddannelsessøgende unge,” konstaterede Henning Dam.

På standen var der opstillet en række mindre maskiner med mulighed for at opleve alt fra
laserbearbejdning over fræsning til gravering og 3D-printning gennem computerprogrammering.

40 år med værktøjsmageruddannelsen i Skive
Fredag den 9. oktober fejrede Skive Tekniske Skole de
første 40 år med værktøjsmager-uddannelsen.
Fra nogle få lokale kursister
er værktøjsmageruddannelsen ved Skive Tekniske Skole over sine første 40 år udviklet til at være Danmarks
førende.
Over 95 procent af de aktuelle danske lærlinge, samt
udenlandske lærlinge fra
blandt andet Mexico og Kina, har aktuelt deres gang i

værksteds- og undervisningsfaciliteterne i deres
skoleforløb.
Netop det internationale er
blandt de seneste tiltag, og
ventes yderligere udbygget
over de kommende år.
En anden aktuel tilføjelse
er muligheden for at kombinere uddannelsen med det
særlige talentspor, der er en

udløber af den seneste erhvervsuddannelsesreform.
Det, og meget mere, markeredes på jubilæumsdagen,
hvor der var kagemand til alle elever og ansatte på skolen. Der blev også præsenteret et hæfte med billeder
fra de 40 år.
jn

Der er udgivet et flot 40
års-jubilæumsskrift i anledningen af jubilæet for værktøjsmageruddannelsen ved
Skive Tekniske Skole.

