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Tal erhvervsuddannelserne op

Fyr den af!
Og ryd op!

Uddannelse
Af Eskild Venøbo,
skibsmontørlærling

DET ER EN af de helt store festdage i Helsingør, når der pinsesøndag er øl-løb fra
Snekkersten Havn til Helsingør. Hvad der
opstod impulsivt blandt en gruppe venner
for 21 år siden har vokset sig stort, så flere
end 4.000 unge mennesker deltager i gåturen og op mod 7.000 deltager i festen bagefter. Øl-løbet af stadig en anarkistisk størrelse, hvor der hverken er tilmelding eller betaling. De unge møder bare op med en kasse øl, en veludviklet tørst og højt humør. Ølløbet er med til at sætte Helsingør på landkortet hos unge mennesker - også udenfor
byen. Det er et af de arrangementer, som
unge helsingoranere ser frem til hvert år.
Øl-løbet er elsket af mange. Men det er også
udskældt. For øl-løbet trækker også et spor
af støj, glasskår og skrald efter sig.
Akkurat som selve øl-løbet er en tilbagevendende begivenheden, så er diskussionen om, hvem der har ansvaret for at rydde
op det også. Helsingør Kommune har erkendt, at øl-løbet har en værdi. Derfor har
kommunen valgt at bruge 125.000 kr. på at
opstille toiletvogne og feje gader og stræder
efter den festlige gåtur. Men efter dette års
øl-løb var det ikke blot vejene, der skulle fejes. Det gjaldt også den store græsplæne
ned mod Kronborg Strand, nogle af voldene ved Kronborg og området omkring M/S
Museet for Søfart. Området var nærmest
brolagt med glasskår. Da øl-løbet afholdes i
pinsen, så er mandagen 2. pinsedag også
en stor turist-dag i Helsingør. Derfor valgte
Slot- og Ejendomsstyrelsen og M/S Museet
for Søfart at sende oprydningshold ud for at
samle flasker, glasskår og skrald sammen.
Lad os bare sige at det ikke er billigt at få
professionelle til at rydde op på en helligdag. Derfor ligger der lige nu også ubetalte
regninger, som gruppen bag øl-løbet og efterfesten ikke ønsker at betale. Borgmesteren sætter nu hårdt mod hårdt og forlanger
et depositum før næste pinses øl-løb og efterfest.
Det er forståeligt og rimeligt, at der stilles
ret håndfaste krav om, at arrangørerne af
øl-løbet og efterfesten selv sørger for, at der
bliver ryddet op efter festen. Og hvis tømmermændende er for store dagen derpå, så
kan arrangørerne jo prøve at henvende sig
til nogle af sportklubberne eller spejderne i
byen for at høre, om de er interesserede i at
rydde op efter dem. Det er nok en del billigere end at efterlade glasskår og skrald til
Slot- og Ejendomsstyrelsens oprydningshold. Øl-løbet har har vokset sig stort. Nu er
det tid til også at tage ansvar. Det er kun rimeligt.
BC

”

ciale miljø på uddannelserne er afgørende. Netop det
sociale spillede en stor rolle,
da jeg skulle vælge mellem
Espergærde Gymnasium og
den tekniske skole her i
Nordjylland, hvor man som
et af de eneste steder kan blive uddannet som skibsmontør med et akademisk twist.
Nemlig en studenterhue
oveni svendebrevet – en ret
ny uddannelsesretning,
som hedder EUX. Det var
rigtig svært at holde fast i erhvervsuddannelsen, fordi
alle mine venner valgte
gymnasiet.
Desværre oplevede jeg på
uddannelsen, at det er meget
begrænset, hvor meget socialt, der foregår. Jeg missede de studieture, fester og
udvalg, som de har på gymnasiet.

Øl-løbet har har vokset sig
stort. Nu er det tid til også at
tage ansvar.

HELSINGØR DAGBLAD
SKREV i mandags om en lokal tømrervirksomhed, der
manglede faglærte og i øvrigt havde taget en kvindelig
lærling! Dem burde der være
nogle flere af, ligesom der
burde være flere faglærte i
det hele taget.
Det mærker jeg i den maritime branche, hvor min
læreplads, Karstensens
Skibsværft i Skagen, for nylig
har ansat 80 medarbejdere
fra udlandet. Desværre går
det ned ad bakke med antallet af ansøgere på erhvervsuddannelserne. Ironisk nok,
når nu der er masser af arbejde at få. I 2014 var der
35.238, som fi k deres svendebrev, mens der i 2018 kun
var 28.993.
Glem nu de fordomme
og sæt fokus på det
praktiske i folkeskolen

Blandt unge er der mange
fordomme om håndværkere. Vi er for dumme til gymnasiet, vi tager stoffer, vi tjener for lidt, pigerne på erhvervsuddannelserne er ikke feminine og den slags.
Men virkeligheden ser anderledes ud.
Du kan læse videre fra
tømrer til arkitekt og endda
stå stærkere, end hvis du
kom fra en gymnasial ud-

”

Blandt unge er der mange fordomme
om håndværkere. Vi er for dumme til
gymnasiet, vi tager stoﬀer, vi tjener for
lidt, pigerne på erhvervsuddannelserne
er ikke feminine og den slags. Men virkeligheden ser anderledes ud.

dannelse, fordi du som tømrer har stærke praksiserfaringer.
Måske bunder det i fl inkeskolens idealer om at skulle
score gode karakterer i boglige fag for at være god nok.
Der mangler altså en anerkendelse af at være dygtig

med hænderne.
I 2012 var der ifølge Undervisningsministeriet 52%,
som fuldførte deres erhvervsuddannelse. Det kan
selvfølgelig sige noget om, at
kvaliteten af uddannelsen
muligvis ikke er høj nok.
Men jeg tror også, at det so-

Flere drenge end piger

Ok, det er selvfølgelig svært
at lave en ordentlig fest, når
99% af deltagerne er drenge.
Men hvorfor skal vi på erhvervsuddannelserne ikke
have studieture ligesom på
gymnasiet? Jeg vil glædeligt
give noget af min elevløn til
det formål. Det er næsten
endnu mere relevant for lærlinge end studenter at komme ud i verden, fordi man i
stedet for at gå på museer
kunne gå på virksomhedsbesøg og få forbindelser til
en potentiel læreplads og
karriere i udlandet.

Nytænkning af trafikken i Espergærde
Trafik
Af Keld Olsen, Espergærde
Byforening

BYRÅDET HAR GIVET
grønt lys for mere end tusinde nye boliger i Espergærde
og dermed 3000 nye tilflyttere. Det er den største udbygning af Espergærde, siden man byggede Espergærdecentret og den hvide by i
1960’erne. Men bortset fra
to-tre lyssignaler og en
rundkørsel eller måske to,
gør man ikke op med den allerede belastede trafi ksituation.
Allerede i dag oplever
mange bilister, at køen ikke
begynder ved Hørsholm eller Kokkedal, men på Hovvej
i Espergærde. Med 3000 nye
borgere er det bydende nødvendigt, at trafi kken nytænkes. Der er simpelthen
ikke plads til alle de biler på
Espergærdes veje. Derfor må

vi have flere til at gå, cykle
eller bruge den offentlige
transport.
Der skal skrappe midler
til, hvis vi skal vende den udvikling, at cyklisme stagnerer eller er i tilbagegang.
Heldigvis er afstandene i
Espergærde og til de nærmeste arbejdspladser i Kvistgård, det øvrige Helsingør og
i Fredensborg så korte, at de
kan nås på cykel. Og opfi ndelsen af el-cyklen, giver flere muligheder. Cykling er
desuden sundt, det giver
motion og frisk luft, det giver
mindre forurening, og så giver det selvfølgelig mere
plads på vejene til de, som
nødvendigvis må køre i biler. Og endelig skaber det
mere nærhed os borgere
imellem, når vi cykler, end
når vi sidder inde i vores biler.
Vi foreslår, at vi gør Espergærde til cyklernes by – intet
mindre. Det skal simpelthen

være nemmere, bedre, rarere og tryggere at cykle end at
tage bilen. Det vil i nogle tilfælde være til umiddelbar
gene for bilisterne – men det
er jo også os selv.
Det vigtigste er, at hastighederne skal ned. I Espergærde skal der ikke køres
mere end 40 km/t, og ved
skolerne skal der i skoletiden
ikke køres hurtigere end 30
km/t. Det skal være en vane
at køre langsomt i Espergærde; på samme måde, som i
eksempelvis Helsingborg og
andre svenske byer. Svenskerne har da også langt færre trafi kdræbte og tilskadekomne i trafi kken, end vi har
i Danmark.
Ved skolerne kan man
vælge at følge cyklistforbundets forslag om, at elever
skal sættes af mindst 400
meter fra skolen, så bilisterne ikke gør området omkring skolerne mindre sikre.
Hvor parkering skaber dår-

lige oversigtsforhold, skal ppladser sløjfes. Der skal
etableres flere cykelstier, og
lyssignalerne skal prioritere
cyklister, ikke bilister. Huller i vejene skal selvfølgelig
begrænses. Efter opgravninger skal cykelstierne og
vejene reelt reetableres, så
det ikke bliver et vaskebræt
at køre på. Lys på veje og
navnlig stier skal virke.
Prioriteringen af cyklisme
er heldigvis i overensstemmelse med kommunens Cykelplan 2020-2030. Her står,
at ”Cyklistplanen understøtter … kommunens øvrige
planer, der omhandler klima, sundhed, vækst og byliv,
hvilket er i overensstemmelse med FNs verdensmå l.”
Espergærde Byforening
har kommenteret Cyklistplanen 2020-2030. Den fulde
ordlyd kan læses på www.
byforening.dk.
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