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Energi- 
teknologi
Spørgsmål: Kim er uddan-
net klejnsmed og blev ud-
lært i sommer i en virksom-
hed, der laver komponenter 
til bl.a. forsynings-sektoren. 
Han skriver, at han under 
sin uddannelse er blevet me-
get fascineret af energi-tek-
nologi, og under sin uddan-
nelse har lavet dele til vind-
møller. ”Jeg er så heldig, 
at jeg fortsat er ansat i den 
virksomhed, jeg blev udlært 
i, og nu har de opfordret mig 
til at læse videre”, skriver 
han. Kim spørger brevkas-
sen: ”Hvad er mine mulighe-
der for at uddanne mig inden 
for energiteknologi?”. 

 
Svar: Der er faktisk flere 
mulige uddannelser for 
Kim og både fuldtids- og 
deltidsuddannelser: Som 
klejnsmed har Kim direkte 
adgang til fuldtids-uddan-
nelsen som energiteknolog, 
som er en erhvervsakade-
miuddannelse på to år, og 
som bl.a. indeholder under-
visning i effektivisering af 
energiforsyninger og giver 
viden om klimaanlæg, pro-
cesanlæg, belysningsanlæg, 
varmepumper, vindmøller, 

solcelleanlæg m.m. 
Det kunne også være den 

tre et halvt-årige diplomin-
geniør-uddannelse i elek-
trisk energiteknologi, men 
den kræver, at Kim først ta-
ger et adgangskursus til in-
geniøruddannelserne, som 
tager et år. 

Diplomingeniøruddannel-
sen giver en mere teoretisk 
indsigt i fag som matematik, 
mekanik, termofysik og ter-
modynamik.

Kim har desuden den mu-
lighed, at han fortsætter 
med at arbejde og samtidig 
tager akademi-uddannelsen 
i energiteknologi, der er en 
deltidsuddannelse, og som 
stort set har samme indhold 
som energiteknolog-uddan-
nelsen. Den læses på modu-
ler fordelt over ca. tre år, og 
er tilrettelagt, så man kan 
arbejde samtidigt.

Da Kim stadig er ansat hos 
sin mester, som oven i købet 
har opfordret ham til at læse 
videre, vil mester måske be-
tale den studieafgift, der er 
på akademiuddannelsen.

Kim kan læse mere om de 
tre uddannelser på www.
ug.dk 

Kit Rasmussen

Skuespiller
Spørgsmål: Lina går i 
2.hhx og har lige medvirket 
i skolens årlige teateropsæt-
ning, og havde faktisk en ho-
vedrolle. ”Det var helt fan-
tastisk!”, skriver hun. Lina 
spørger derfor om, hvordan 
man uddanner sig som skue-
spiller, og om vi kan sige lidt 
om uddannelsens indhold. 
”Det må gerne være sådan 
klassisk teater med replik-
ker”, uddyber hun.

Svar: Den klassiske skue-
spilleruddannelse foregår 
på en af statens tre teater-
skoler i København, Odense 
og Aarhus. Uddannelsen va-
rer tre år, og der er bl.a. un-
dervisning i fag som teater-, 

kunst- og idehistorie, prak-
tiske fag som tale og sang og 
beherskelse af kroppen gen-
nem forskellige bevægelses-
fag samt karakterarbejde.

Der er desuden praktik på 
et teater, så man får prøvet 
jobbet af i praksis. Der er ca. 
40 timers undervisning om 
ugen med mødepligt.

Der uddannes ca. 30 skue-
spillere i alt om året, så der 
er rift om de få pladser på 
skolerne. Der er ingen sær-
lige uddannelseskrav, men 
man skal bestå en optagel-
sesprøve, der er opdelt i tre 
prøver. 

Den første prøve er fælles 
for alle tre skoler, mens den 
2. og 3. prøve er særskilt for 
hver enkelt skole. 

Ansøgningsfristen til ud-
dannelsen er allerede 30. 
november, så der skal søges 
meget tidligere end de ud-
dannelser, som kan søges på 
www.optagelse.dk

Lina kan læse mere om 
uddannelsen og optagelsen 
på http://scenekunstskolen.
dk/

Hvis Lina vil arbejde lidt 
mere med skuespil inden, 
hun søger optagelse på ud-
dannelsen, er der mange 
muligheder for at deltage i 
forestillinger på de lokale 
amatørteatre. 

Hun kan desuden i et evt. 
sabbatår efter gymnasiet 
tage et højskoleophold på en 
teaterlinje for at prøve livet 
med dagligt teaterarbejde.

Kit Rasmussen

Indkøber
Spørgsmål: Viktor afslutte-
de HHX i år, og han har nu 
valgt at arbejde et år for at 
skaffe sig en opsparing til 
når han skal i gang med en 
videregående uddannelse.

Han kunne godt tænke sig 
en dag at komme til at arbej-
de som indkøber for en stor 
virksomhed, men er i tvivl 
om, hvilken videregående 
uddannelse, der fører til så-

dan et job – og måske endda 
på sigt et job som indkøbs-
chef.

Svar: Der kan være rigtig 
mange forskellige veje til et 
job som indkøber. 

Indkøbere er typisk an-
sat i engrosvirksomheder, 
som så sælger de indkøbte 
produkter videre til enten 
detailhandelen eller videre 
forarbejdning.

Engrosvirksomheder fin-
des inden for mange bran-
cher, og nogle indkøbere vil 
have en uddannelsesbag-
grund, som er relateret til 
den branche, de ender som 
indkøbere i. 

F.eks. kunne en bygnings-
konstruktør ende som ind-
køber i byggebranchen, en 
designer som indkøber i mo-

debranchen mv. 
Der er imidlertid også ud-

dannelser, som mere spe-
cifikt beskæftiger sig med 
indkøb, som Viktor kunne 
overveje. 

Det kunne f.eks. være den 
2-årige uddannelse til han-
delsøkonom, som vil give 
ham en grundlæggende 
viden inden for områderne 
indkøb, salg og markeds-
føring. Eller den ligeledes 
2-årige uddannelse design-
teknolog, der omhandler de-
sign, teknik, indkøb og salg.

Det kunne også være den 
3 ½ -årige uddannelse pro-
cesøkonomi og værdikæ-
deledelse som foregår på 
engelsk, og som kvalificerer 
til at arbejde i virksomheder 
med logistik, planlægning 
og koordinering af indkøb, 

produktion og distribution. 
Hvis Viktor foretrækker 

en universitets-uddannel-
se, kunne en uddannelse 
som almen erhvervsøkono-
mi (HA) ligeledes give ham 
en række grundlæggende 
kundskaber inden for områ-
der, som evt. kunne føre til 
job inden for indkøb.

Ovenstående er blot nogle 
af de mange veje, der kan 
føre til job som indkøber, og 
Viktor er velkommen til at 
booke tid til en samtale om 
sine muligheder på www.
studievalg.dk/book, hvis 
han har behov for det. 

Han kan læse om de nævn-
te uddannelser på både 
www.ug.dk og uddannelses-
stedernes egne hjemmesi-
der.

Carsten Nielsen

SPØRG OM 
UDDANNELSE...

Vejleder Carsten M. Nielsen
og...

Vejleder Kit Rasmussen 
svarer....

For nylig var jeg på besøg 
hos Tina og Klaus i Bjæver-
skov. Hun passer grisene i 
stalden, mens han tager sig 
af markerne, hvor der bli-
ver dyrket foderkorn, raps, 
græsfrø og maltbyg til øl-
produktion. Det var mødet 
med et ungt par, som havde 
kæmpet for at overbevise 
banken om, at de skulle 
have lov til at låne til går-
den, og som nu glædede sig 

over resultaterne. 
Tina og Klaus’ engage-

ment og parrets vilje og 
evne til at få ting til at lyk-
kes var slående. Og hvor 
har vi brug for det. Brug for 
at holde Danmark i gang. 
Vi skal nemlig have gang i 
væksten, som er nøglen til 
velstand. Vi skal gøre sam-
fundskagen større.

Derfor håber jeg, at parti-
erne i det nye folketingsår, 

der netop er skudt i gang, 
vil have fokus på vækst. 
Selv om beskæftigelsen er 
steget og arbejdsløsheden 
er faldet, og flere økonomer 
har erklæret, at Danmark 
er ude af krisen, så er væk-
sten alligevel for lav, hvis 
vi sammenligner os med 
andre vestlige lande. At 
Danmarks vækst-præsta-
tion ligger på samme lave 
niveau som Grækenland, 
Portugal og Spanien, for-
tæller mig, at der er funda-
mentale problemer i dansk 
økonomi.

Danske virksomheder 
kæmper hver dag for at 
skabe vækst, men de har 
brug for en håndsræk-
ning. De har brug for poli-
tiske initiativer, så vi kan 
øge både investeringer og 
produktivitet og dermed 
konkurrenceevnen. Skat, 

uddannelse, pensionsalder 
og meget andet må i spil i de 
kommende politiske drøf-
telser, som jeg håber, at der 
kommer skred i.

Den helt store udfordring 
de kommende år bliver at 
skaffe kvalificeret arbejds-
kraft. Vi skal være bedre 
til at målrette uddannel-
serne, så vi har de præcis 
de kompetencer, som virk-
somhederne efterspørger. 
Og så skal vi have flere ind 
på arbejdsmarkedet og ind-
stille os på at give den eks-
tra skalle og gå lidt senere 
på pension. 

Uanset hvordan vi vender 
og drejer det, så er et stærkt 
erhvervsliv forudsætnin-
gen for, at vi kan sikre vo-
res velfærd. Vi lever i stor 
stil af at handle med verden 
omkring os. Skal vi stå di-
stancen globalt, kræver det 

dygtige medarbejdere og 
ledere i virksomhederne og 
fornuftige vilkår at operere 
indenfor.

Vækst er både nødvenlig 
for at sikre job til kommen-
de generationer og for at 
fremtidssikre velfærden. 
Tænk, hvis væksten bliver 
så lille, at vi ikke har råd 
til et offentligt dansk sund-
hedsvæsen i topklasse. Det 
vil være at trække Dan-
mark i en forkert retning.

Skulle politikerne være i 
tvivl om danskernes inte-
resse for at få skabt mere 
økonomisk vækst, kan de 
studere en ny meningsmå-
ling fra Norstat. Her erklæ-
rer 76 procent af dansker-
ne, at økonomisk vækst i 
meget høj grad eller i nogen 
grad bør være et mål for 
Danmark. I samme under-
søgelse, der er foretaget 

for Landbrug & Fødevarer, 
svarer 70 procent, at staten 
bør fremme de erhverv, der 
rummer de største vækst-
potentialer, og at staten bør 
sikre erhvervslivet bedre 
produktionsvilkår. 

For mig er det tydelige 
signaler om, at dansker-
ne sætter pris på at bo i et 
land, hvor der er blus un-
der de økonomiske kedler, 
og hvor erhvervslivet har 
gode vilkår.

På gården i Bjæverskov 
smøger Tina og Klaus ær-
merne op hver eneste dag. 
De er med til at holde Dan-
mark i gang. Men vi er ud-
fordrede. Jeg håber, at de 
politiske partier vil bruge 
den kommende tid til at nå 
til enighed om en ambitiøs 
plan, der bidrager til øget 
vækst og dermed velstand.  

Lad os gøre kagen større
LANDBRUGET HAR 

ORDET

Af Karen Hækkerup 
adm. direktør i  

Landbrug & Fødevarer


