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Optometrist
Spørgsmål: Mia går i 3. 
HHX og skriver, at hun har 
været i studiepraktik på 
Københavns Erhvervsaka-
demi på optometristuddan-
nelsen. ”Det var faktisk min 
tredje-prioritet, men det var 
en super fed uddannelse. 
Problemet er bare, at jeg går 
på HHX, og at jeg derfor ikke 
har biologi og kemi, som 
kræves for at komme ind 
på uddannelsen. Hvordan 
kan jeg få det, og kan man 
få SU imens?”, skriver hun. 
Mia skriver desuden, at hun 
regner med at skulle holde et 
sabbatår, hvor hun skal ar-
bejde og på højskole.

Svar: Da det ikke er muligt 
at få de naturvidenskabeli-
ge fag på HHX, er man nødt 
til at supplere, hvis det er 
specifikt fagkrav på den ud-
dannelse, man vil søge. Og 
som Mia skriver, er en del af 
de specifikke adgangskrav 
til optometristuddannelsen 
biologi på C-niveau og enten 
kemi på C- eller bioteknologi 

på A-niveau.
Mia kan tage disse fag på 

gymnasialt suppleringskur-
sus (gsk) enten i sommerfe-
rien, i efteråret eller i for-
året alt efter, hvad der pas-
ser bedst ind i hendes øvrige 
planer for sabbatåret. 

(Man kan dog kun nå et fag 
hævet et niveau i sommer-
ferien.) Mia skal dog være 
opmærksom på, at det kan 
være svært at finde et biolo-
gi-C-hold, da det er få uddan-
nelser, som har krav om bio-
logi på C-niveau. Faget tilby-
des flere steder som hf-flex, 
hvor en del af undervisnin-
gen foregår over nettet sup-
pleret med laboratoriedage. 
Der er mange muligheder 
for at tage gsk i kemi.

Man er berettiget til SU 
ved supplering, når man har 
mindst 16 timers undervis-
ning om ugen i mindst en 
måned - og er man berettiget 
til SU, kan man også få ung-
domskort til transport til 
nedsat takst.  

Mia kan finde mere om gsk 
og om de relevante uddan-
nelsessteder på www.gsdan-
mark.dk og om transporttil-
skud på www.ungdomskort.
dk

Kit Rasmussen

Fra rejse- 
bureau til 
regnskab  
Spørgsmål: Nadja har en 
kontoruddannelse, som hun 
afsluttede i 2013. Hun har 
siden arbejdet hos et rejse-
bureau, og her har hun bl.a. 
fået lov at beskæftige sig en 
smule med regnskab, bud-
getlægning mv. 

Hun skriver, at hun gerne 
vil arbejde meget mere med 
økonomi f.eks. i en regn-
skabsafdeling eller måske 

en bank. Hun spørger derfor 
brevkassen, om hendes kon-
toruddannelse giver mulig-
hed for at tage en videregå-
ende uddannelse inden for 
dette område? Nadja ønsker 
højst at læse et par år, da 
hun tænker, det bliver van-
skeligt for hende at klare sig 
på SU.

 

Svar: Der findes umiddel-
bart to videregående ud-
dannelser inden for Nadjas 
interesseområde, som vil 
være oplagte for hende at 
overveje.

Den første hedder finan-
cial controller. Det er en 
to-årig erhvervsakademi-
uddannelse, hvor man som 
studerende bl.a. beskæfti-
ger sig med erhvervsøkono-
mi, samfundsøkonomi og 
erhvervsjura. Der indgår 
et praktikophold på tre må-

neder i uddannelsen, og den 
sigter mod job i økonomiaf-
delinger, regnskabsafdelin-
ger eller revisionsvirksom-
heder. 

Den anden uddannelse er 
uddannelsen til finansøko-
nom. Den varer ligeledes to 
år inkl. tre måneders prak-
tik. Her er der fokus på om-
råder som finansiering, ka-
pitalanvendelse, forsikring 
og ejendomshandel og typi-
ske jobtitler efterfølgende 
kunne være bankrådgiver, 
forsikringsrådgiver, ejen-
domsmægler eller realkre-
ditmedarbejder.

For begge uddannelser 
gælder, at Nadja skal have 
bestået engelsk C og enten 
matematik B eller virksom-
hedsøkonomi B for at op-
fylde adgangskravene. Har 
hun ikke allerede bestået 
disse fag, kan hun tage dem 
som HF-enkeltfag eller evt. 

gymnasiale supplerings-
kurser.

Hun kan finde mere infor-
mation om uddannelserne 
på www.ug.dk samt uddan-
nelsesstedernes hjemmesi-
der (som fremgår af UG).

Carsten Nielsen

Indretnings-
arkitekt
Spørgsmål: Beate bliver 
STX-student til sommer. 
Hun føler, at hun har flair for 
at indrette boliger, og hun 
har derfor tænkt meget på, 
om hun kunne udnytte inte-
ressen for dét til at uddanne 
sig til indretningsarkitekt. 
En bekendt har fortalt hen-
de om en kort uddannelse, 

hvor man gennem fjernun-
dervisning kan uddanne sig 
til indretningsarkitekt, men 
Beate synes ikke, det lyder 
som den rette vej at gå. Hun 
spørger brevkassen, om der 
er andre muligheder.

Svar: Det er rigtigt, at der 
findes forskellige private 
udbydere af betalingsud-
dannelser til indretnings-
arkitekt og –konsulent. Vi 
har dog ikke mulighed for at 
vurdere kvaliteten af disse.

Der er imidlertid en anden 
vej at gå for Beate, om end 
det kan være vanskeligt at 
blive optaget.

På Kunstakademiets De-
signskole i København fin-
des på den SU-berettigende 
designuddannelse et bache-
lorprogram i rumdesign, 
hvor man som studerende 
beskæftiger sig med rum-, 
medie- og tegningsstudier 
samt digitale redskaber. 

Herefter kunne Beate ek-
sempelvis fortsætte på den 
engelsksprogede kandidat-
uddannelse Spacial Design, 
Perception and Detail og 
dermed kvalificere sig til at 
arbejde som indretningsar-
kitekt, f.eks. på tegnestuer i 
private eller offentlige virk-
somheder, møbel- eller køk-
kenforretninger mv.

I optagelsesprocessen til 
designuddannelsen indgår, 
at ansøgerne stilles en de-
signopgave, som de har to 
uger til at besvare. Herefter 
følger en samtale af ca. 20 
minutters varighed (hvortil 
ansøgerne skal medbringe 
designarbejder af egen pro-
duktion), og de bedst kvali-
ficerede ansøgere tilbydes 
herefter optagelse. Man kan 
læse om både uddannelsens 
indhold og optagelses-forlø-
bet på www.kadk.dk.

Da det er vanskeligt at 
komme ind på uddannelsen, 
vil det være fornuftigt for 
Beate at overveje en plan b.

Carsten Nielsen

SPØRG OM 
UDDANNELSE...

Vejleder Carsten M. Nielsen
og...

Vejleder Kit Rasmussen 
svarer....

Ved du hvad dit barn drøm-
mer om?

Måske tror du mon bare, 
du ved det…? 

I en ny kampagne stiller 
vi og andre gode kræfter 
lige præcis de spørgsmål. 

Sagen er nemlig, at foræl-
dre – og sådan bør det selv-
følgelig også være – har en 
kolossal indflydelse på un-
ges uddannelsesvalg. Men 
når nu forældre er så vig-
tige uddannelsesvejledere 
for deres børn, er det også 

helt naturligt, at forældre 
bliver klædt rigtig godt på 
til at hjælpe med uddannel-
sesvalget. 

Vores hensigt med kam-
pagnen på www.ditbarns-
fremtid.dk er kort og godt 
at sikre, at erhvervsud-
dannelserne bliver en del 
af samtalen, når forældre 
snakker uddannelse med 
deres børn.  

Det er ingen hemmelig-
hed, at vi i Håndværksrå-
det ønsker, at endnu flere 

og endnu dygtigere unge 
vælger en erhvervsuddan-
nelse. 

Men det er altså ikke kun 
for vores ca. 18.000 med-
lemsvirksomheders skyld. 

Selvom mange fagområ-
der står over for at mangle 
arbejdskraft i de kommen-
de år, og en del fag allerede 
lider kraftigt under mang-
len på faglærte, så handler 
det også om at sikre Dan-
marks konkurrencedyg-
tighed og dermed velfærd. 
Det kan vi simpelthen ikke 
uden flere faglærte!  

Vi vil under alle omstæn-
digheder få en alvorlig 
mangel på faglærte om få 
år. 

Derfor er der slet ikke 
tvivl om, at der snart bliver 
endnu mere rift om faglær-
te tømrere, mekanikere, 
frisører, smede, anlægs-
gartnere, malere eller unge 

med andre af de i alt 107 er-
hvervsuddannelser, vi til-
byder i Danmark. 

Som forælder er man jo 
ikke mindst interesseret 
i, om ens barns uddannel-
se kan kaste et godt job af 
sig, og meget tyder på, at 
faglærte unge nærmest vil 
kunne vælge og vrage mel-
lem gode job fremover.  

Heldigvis vælger de fær-
reste unge uddannelse kun 
med tanke på økonomi. 

Selvom et svendebrev gi-
ver rigtig gode økonomiske 
udsigter, handler valget i 
sidste ende om ønsker og 
drømme. 

Når Håndværksrådet er 
en del af kampagnen dit-
barnsfremtid.dk, er det 
fordi, vi ønsker at skabe 
en holdningsændring hos 
forældre. Vi vil gerne ud-
fordre forældres forståelse 
af, hvad der er den rette og 

sikre uddannelsesvej. 
Vi vil også gerne opfordre 

forældre til at søge mere 
viden hos vejledere og del-
tage ved erhvervsskolernes 
åbent hus arrangementer.

Mange unge har faktisk 
lyst til at bruge både hæn-
der og hoved, men det er 
ingen hemmelighed, at 
flertallet af forældre råd-
giver deres børn til at væl-
ge gymnasiet. Derfor er 
det heller ikke så sært, at 
tre-fjerdedele af alle unge 
har en gymnasial uddan-
nelse som første prioritet. 

Mange forældre opfatter 
gymnasieuddannelserne 
som den vej, der giver deres 
børn flest muligheder, men 
holder den antagelse egent-
lig vand? 

Sagen er nok snarere, 
at mange forældre ikke 
ved ret meget om hverken 
erhvervsuddannelserne 

eller de mange efteruddan-
nelsesmuligheder, man 
får, når svendebrevet er 
i hus. Det er heller ingen 
hemmelighed, at der er en 
række fordomme knyttet 
til erhvervsuddannelser-
ne, men uddannelserne har 
ændret sig meget de sidste 
15-20 år.

Hvis du er forælder, læ-
rer eller har kontakt til 
unge på andre måder, vil 
jeg kraftigt opfordre dig 
til at klikke ind på www.
ditbarnsfremtid.dk. Jeg 
lover, at du bliver klogere 
på erhvervsuddannelser-
nes mange muligheder og 
samtidig får nyttige tips 
til, hvordan du tager en god 
samtale med dit barn om 
uddannelsesvalget. 

Gør det for dit barns frem-
tids skyld. 

Ved du, hvad dit barn drømmer om?
HÅNDVÆRKSRÅDET 

HAR ORDET

Af Ane Buch, direktør 
 for Håndværksrådet 


