Ny Mesterlære
”Når man er i Ny Mesterlære, skal man
selv være opsøgende og vise, at man vil!”
Jesper Skovgaard Andersen, i Ny Mesterlære som murer hos Ivar Damgaard Nielsen ApS

Jesper Skovgaard Andersen er 30 år og bor med sin kæreste lidt uden for
Nykøbing Falster. Jesper har været i Ny Mesterlære som murer siden 2013 i
murerfirmaet Ivar Damgaard Nielsen ApS. Jesper er tidligere uddannet struktør
og har været syv år i forsvaret som professionel soldat. Efter to udsendelser til
Afghanistan og forflyttelse af hans kaserne til Jylland besluttede han sig for at
vende tilbage til Nykøbing Falster for at blive murer. Jesper bliver svend til marts
2017.

Hvorfor valgte du at gå i Ny Mesterlære?
”Da jeg kendte Ivar, min mester, i forvejen, ringede jeg til ham og hørte, om
han ville tage mig i lære. Jeg blev rådet af CELF (Center for Erhvervsrettede
uddannelser Lolland Falster) til at tage en Ny Mesterlære, da jeg havde en
struktøruddannelse i forvejen. Jeg manglede kun at kunne tegne, som er
noget, man lærer på grundforløbet på skolen, så det har jeg taget på skolen
løbende.
Rent økonomisk har det været en stor fordel at gå i Ny Mesterlære, da jeg
kunne få voksenlærlingeløn i stedet for SU. Ellers havde jeg ikke haft råd, for
jeg har bil og lejlighed.”

Hvorfor vil du være murer?
”Jeg ville gerne prøve noget nyt. Jeg var glad for at være struktør, men jeg syntes ikke længere, det fangede mig. Jeg ville gerne være med til at skabe noget,
man kan se, og der var flere muligheder i at være murer. Man får lov til at lave
både fliser, murværk og restaurering. Jeg har valgt den murerlinje, der hedder
Restaurering som speciale, så jeg kan arbejde med en meget bred vifte af forskellige opgaver. Man kan restaurere alle ting, både de historiske og mere

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.

almindelige ting. Det at være murer, det er meget mere mig.”
Er du over 25 år, kan du tage en
erhvervsudddannelse som
voksen (euv). Læs mere her.
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Ny Mesterlære
Mød Jesper Skovgaard Andersen,
han er i lære som murer

Hvordan er en dag i Ny Mesterlære?
”Vores mester går meget op i, at vi skal være selvstændige, så jeg har været
med ude på forskellige opgaver fra starten. Vi får en opgave om morgenen, og
så kører vi ud til kunden og arbejder på den. Jeg har muret og sat fliser op,men
jeg har også været med til at kalke kirker. Jeg synes, det er sjovest at lave
tegneopgaver og at arbejde med gammelt murværk og gesimser. Nogle
gange laver vi også små opgaver med at pudse loftdekorationer og lave stuk.”

Hvordan ser fremtiden ud?
”Min store drøm er at kunne læse videre til bygningskonstruktør, fordi det at
tegne har fanget mig rigtig meget. Men indtil videre bliver jeg hos min mester,
hvis der er arbejde nok. Jeg vil også gerne være i mindre firmaer, hvor man
kommer ud og laver mindre opgaver. Jeg kender til et firma, som kun laver stuk,
gamle gesimser, slotte og gammeldags murværk. Det interesserer mig. Det er
nemlig mere mig at arbejde med de mindre opgaver, hvor der er mulighed for at
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lave specielle opgaver som dekoration af lofter og stuk.”

Hvad vil du sige til andre unge?
”Man skal sørge for, at man lærer noget ude hos mester. Man skal have sin
baggrundsviden i orden, inden man starter på hovedforløbet. Derfor nytter
det ikke noget, man bare har arbejdet som arbejdsmand, når man faktisk er i
lære som murer.
Når man er i Ny Mesterlære, skal man selv være opsøgende og vise, at man vil!
Jeg har brugt meget tid på at læse teori, selvom jeg måske ikke har haft behovet, fordi jeg kunne meget i forvejen. Men det har gavnet mig nu, hvor jeg
står og snart er ved at være færdig.
Tiden går også ret stærkt, selvom det måske lyder voldsomt, at det tager fire
år at blive murer.
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Vil du vide mere?
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.

