Ny Mesterlære
”Du har selv et stort ansvar for at
lære og for at vise, at du vil.”
Emil Haun, i Ny Mesterlære som anlægsgartner hos Buus & Co.

Emil Haun på 31 år bor i Løgstør og er i Ny Mesterlære som anlægsgartner hos
Buus & Co. i Gistrup lidt uden for Aalborg. Emil har været i Ny Mesterlære
siden maj 2016 og skal snart på sin første skoleperiode på hovedforløbet på
uddannelsen som anlægsgartner. Emil har ikke tidligere taget nogen uddannelse, men har arbejdet som arbejdsmand bl.a. i Norge og har også været tre
måneder hos Buus & Co. Emil startede på grundforløbet på teknisk skole, men
var ved at opgive og kom i stedet ud i Ny Mesterlære hos Buus & Co.

Hvorfor valgte du at gå i Ny Mesterlære?
”Det kunne kun gå for langsomt med at komme direkte ud i lære. Skolevejen
og jeg er bare ikke gode venner. Det blev kedeligt og lidt svært for mig at komme igennem de første 6 måneder på grundforløbet på skolen. Når jeg er i
mesterlære, kommer jeg med ud og lærer lidt forskelligt hver gang. Man bliver kastet lidt rundt i forskellige ting, og på den måde finder jeg ud af, hvad de
forskellige planter, blomster og blade er for nogle. Det er sådan, jeg lærer
bedst.”

Hvorfor valgte du at blive anlægsgartner?
”Jeg havde arbejdet som arbejdsmand hos Buus & Co i tre måneder, og der
kom det på tale, at jeg kunne komme i lære og tage uddannelsen som anlægsgartner. Der er variation i arbejdet, og det er rart. Det går stærkt nogle gange,
men det ved man. Der må gerne ske lidt, og arbejdet er alsidigt, og så kan jeg
se, at der sker noget, for man når et stykke vej hver dag. Jeg får brugt kroppen,
og jeg er træt, når jeg kommer hjem.”

Hvad er Ny Mesterlære?
Ny Mesterlære er den mest
praksisrettede måde at tage en
erhvervsuddannelse (eud) på.
Når du går i Ny Mesterlære,
får du overenskomstmæssig
løn fra første dag, du er i lære.
I Ny Mesterlære begynder du
din uddannelse ude på lærepladsen, hvor grundlæggende
praktisk oplæring erstatter
grundforløbet på en erhvervsskole.
Resten af uddannelsen er bygget op på samme måde som
den almindelige eud og varer
lige så lang tid. Det vil sige, at
efter den grundlæggende
praktiske oplæring skal du
også tage et hovedforløb, som
er på et til fem år, alt efter
hvilken uddannelse du vælger.
Med Ny Mesterlære opnår du
den samme erhvervskompetence, som hvis du tog den
almindelige eud.
Er du over 25 år, kan du tage en
erhvervsudddannelse som
voksen (euv). Læs mere her.
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Ny Mesterlære
Mød Emil Haun, han er i lære
som anlægsgartner hos Buus & Co.

Hvordan er en dag i Ny Mesterlære?
”Jeg startede med at lave vedligeholdelse ét sted, men jeg har også luget bede,
lavet ukrudtsafbrænding, friluftsbeskæring og klippet hække. Jeg er med til
at lave nye anlæg, hvor der skal plantes, og til vedligeholdelse, hvor der skal
beskæres og slås græsplæner.
Som lærling skal jeg prøve forskellige ting, ligesom jeg skal prøve at gå sammen med nogle forskellige fra firmaet. Nogle svende er lige udlærte, og andre
har været der i 15 år, så der er ikke to, der gør tingene ens. Det skal man lige
vænne sig til.”

Hvad drømmer du om?
”Jeg drømmer om at blive udlært, og at jeg bliver ved med at være glad for faget.
Jeg kunne godt tænke mig at fortsætte med at arbejde hos Buus & Co. Jeg tror
ikke, jeg finder et sted, hvor jeg kan have det lige så godt. Jeg er glad, når jeg
kommer på arbejde, og jeg er glad, når jeg kommer hjem. Jeg kører gerne 52 km

“Det er værd
at køre langt
for en god
læreplads, og
det skal vi være
villige til.”
Emil Haun

på knallert hver vej for at komme på arbejde. Det er ikke værd at finde et sted,
hvor man måske har det træls med kollegaerne, bare for at spare køreturen.”
Vil du vide mere?

Hvad vil du sige til andre unge?
”Du har selv et stort ansvar for at lære og for at vise, at du vil. Når du er i Ny
Mesterlære, er det lidt et krav, at du tager ansvar og gør lidt mere selv. Man
skal selv læse en del uden for arbejdstiden, så jeg bruger nogle aftener og
weekender på at lave havetegninger eller at læse lidt. Der ved jeg, at jeg er lidt
svag, så derfor bliver jeg nødt til at lave noget derhjemme også. Da jeg arbejdede hos Buus & Co., inden jeg startede i Ny Mesterlære, viste jeg dem, at jeg
var stabil. Selvom det tager godt halvanden time for mig at komme på arbejde, var jeg den første til at møde ind hver morgen, og jeg var altid i godt
humør, selvom jeg var træt, når vi nåede til fredag. Det er værd at køre langt
for en god læreplads, og det skal vi være villige til.”
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Vil du vide, hvordan du kommer i Ny Mesterlære, så kontakt din lokale erhvervsskole.
Du finder din lokale erhvervsskole her.
Du kan også læse flere cases,
se videoer og finde pjecer om
Ny Mesterlære på
Undervisningsministeriets
hjemmeside.

