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Industriteknikeroptaget over 200
Supportteam Danmark har lavet en rundringning til
alle landets tekniske skoler om årets optag på industriteknikerlinjens andet grundforløb i august. Resultatet
er opløftende, og cirka ti procent over sidste års.
Af Thore Dam Mortensen
tdm@teknovation.dk
Supportteam Danmark, der
er overbygningen for de lokale industritekniker-supportteam, foretog i slutningen af august en rundringning til alle landets tekniske
skoler med industriteknikerlinjen knyttet til i det andet
grundforløb, GF2, for at
gøre status på optaget efter
sommerferien.
Og ifølge Supportteam
Danmark-ildsjæl, Flextekdirektør Henning Dam, der
står bag undersøgelsen, så er
der i alt 210 elever på landsplan, der i august begyndte
uddannelsen, som målretter
de studerende til optagelse
på hovedforløbet på industriteknikerlinjen i foråret 2017.
"Vi mener, at det er et
skridt i den rigtige retning.
Industriteknikeroptaget er
normalt størst i januar, og
umiddelbart er der også positive forventninger på de
enkelte skoler til det kommende optag,” siger Henning Dam, og noterer at for
hele året kommer tallet på
den rigtige side af 450.
Uddannelseskonsulent ved
Industriens Uddannelser Niels Bylund er også positiv:
"Disse tal er, qua Supportteam Danmarks ”fodarbejde” med dataindsamlingen,
nok de mest ajourførte data,
vi overhovedet har på området. Jeg deler den positive
vurdering, og mener, at resultatet styrker opfattelsen af
den gode udvikling, som uddannelsen er inde i.”
Fra og med august sidste år
blev GF2 på de tekniske skoler gjort branchespecifikt, så
eleverne allerede her vælger
retning.
Tidligere valgte eleverne
først retning i forbindelse
med hovedforløbet, der begynder efter et eller to halvårige grundforløb.
Supportteam Danmark for
industriteknikerne har i dag i

omegnen af 80 medlemsvirksomheder, og aktiviteterne har hidtil været finansieret gennem medlemmernes
kontingentbidrag.
BIOGRAF-FREMGANG
Tidligere på året blev foreningen dog tildelt et legat på
100.000 kroner fra Foxby
Iversen Fonden, hvilket gjorde det muligt at investere i et
biografreklamespot for uddannelsen, der blev vist i ti
provinsbiografer hen over
sommeren.
Ifølge Henning Dam har
tilbagemeldingerne
været
særdeles positive over for
dette tiltag, og han tror på, at
det har været med til at tiltrække i omegnen af i hvert
fald, det der svarer til de ekstra 10 til 20 elever ekstra på
GF2 i august.
Med et samlet optag i år på
450 går udviklingen i den
rigtige retning, og udsigterne
for det kommende år tegner
det også lyst, når det gælder
udsigterne til industritekniker-hovedforløbet.
I Aarhus-området er der
aktuelt taget initiativer til
yderligere at styrke både industritekniker- og værktøjsmageruddannelserne gennem et samarbejde mellem
de 12 kommuner i Østjylland.
”Det ser lyst ud, og i flere
af kommunerne er de langt
fremme med tiltag, hvor 8.
og 9. klassernes lærere og de
lokale industrivirksomheder
sparrer tættere. Det vil medvirke til at erhvervsvejledningen, og retningerne på erhvervsskolerne, får højnet
synligheden,” siger Henning
Dam, som naturligt glæder
sig over at samspillet mellem
industri og folkeskole bliver
bedre, og håber, at de
østjyske initiativer vil sprede
sig over hele landet.
Herudover glæder han sig
over, at det ikke kun er kvantiteten som er stigende, men

Medlem af

at kvaliteten formentlig også
er på vej op:
"Vi ser blandt andet et stigende antal studenter, der
kaster sig over uddannelsen
til industritekniker. Det er en
positiv udvikling, da vi har
behov for flere kloge hænder," påpeger han.

I forrige uge var der Supportteam-møde hos Next-København, hvor man noterede fremgangen med glæde.
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