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Melvina Najjar på 38 år bor med sin mand og sine to børn i Brønderslev. 

Melvina er oprindeligt fra Libanon, men kom til Danmark i 2000, og siden da 

har hun været på sprogskole, taget niende klasse på VUC og arbejdet som 

ufaglært i blandt andet Føtex. 1. februar 2016 begyndte Melvina i Ny Mester-

lære som salgsassistent i den lokale Føtex.

Hun bliver færdiguddannet som salgsassistent med speciale i tekstil i septem-

ber 2018. 

Hvorfor valgte du at gå i Ny Mesterlære?
”Jamen, det var min chef, der foreslog det. Jeg har været i praktik i Føtex af 

flere omgange og har arbejdet her som ufaglært siden 2007. Ved at gå i Ny 

Mesterlære kan jeg få en uddannelse, mens jeg arbejder. Så har jeg bedre 

fremtidsmuligheder. Man skal have papir på det, man kan!

Ny Mesterlære gør det muligt for mig at tage en uddannelse, da jeg kan ud-

danne mig tæt ved min bopæl og få løn. Det er en kæmpe hjælp. Et af mine 

børn har nemlig nogle specielle behov, så jeg kan ikke bare være væk fra 

familien i tre uger. 

Hvorfor gik du i lære i Føtex?
”Jeg har været her længe, og jeg elsker den her butik. Kollegerne er super 

hjælpsomme, og hvis du ikke har erfaring som salgsassistent, er de gode til at 

hjælpe dig. Vi er som en stor familie her, og vi hjælper hinanden med at blive 

færdige med arbejdet uden sure miner. Det er dejligt. Jeg har også indstillet 

Føtex til årets læreplads, da jeg synes, jeg har fået verdens bedste læreplads.”

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 lære- 
pladsen, hvor grundlæggende 
praktisk oplæring erstatter 
grundforløbet på en erhvervs-
skole.

Resten af uddannelsen er byg- 
get 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 erhvervskompe-
tence, som hvis du tog den 
almindelige eud.

Er du over 25 år, kan du tage en 
erhvervsudddannelse som 
voksen (euv). Læs mere her.

Ny Mesterlære

”Man skal have papir på det, man kan!”
Melvina Najjar, i Ny Mesterlære som salgsassistent i Føtex Brønderslev 

https://www.uvm.dk/Uddannelser/Erhvervsuddannelser/Uddannelser/Euv/Om-euv
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Hvorfor valgte du at blive salgsassistent med  
speciale i tekstil?
”Jeg ELSKER tøj og kan også godt lide at arbejde med tøj. Ved at gå i Ny 

Mesterlære som salgsassistent får jeg lov til at bruge hele dagen med tøj. Det 

er bare det bedste! Når jeg er færdig med min uddannelse, har jeg masser af 

muligheder ved at have specialiseret mig som salgsassistent i tekstil og tøj.” 

Hvordan er en dag i Ny Mesterlære?
”Vi begynder dagen med at tjekke, hvad der mangler i butikken, og hvad der 

skal fyldes op i løbet af dagen. Derefter holder vi et lille møde, hvor vi får for-

skellige informationer fra huset og kollegerne. Og så er det ellers bare ud på 

gulvet og i gang. 

Til februar bliver dagene lidt anderledes, da jeg skal have undervisning i 

engelsk og dansk på en skole i Aalborg. Jeg har dog heldigvis bil, så jeg kan 

køre frem og tilbage hver dag.”

Hvordan ser fremtiden ud?
”Jeg håber på at kunne blive her i Føtex, når jeg er færdiguddannet. Jeg vil nok 

gerne videreuddanne mig i fremtiden. Jeg ved ikke helt, hvad det skal være 

endnu, men det må gerne være inden for detail og meget gerne noget med 

tekstiler og tøj.”

Har dansk været en barriere for dig?
”Jeg bestod min afgangseksamen fra niende klasse, så jeg har bestået faget. 

Nogle ord er dog sværere for mig end andre, men jeg synes ikke, at det er et pro-

blem i det daglige arbejde. Kollegerne har været super søde og hjælpsomme 

helt fra starten af. De er tålmodige og forklarer mig de ord, som jeg ikke forstår. 

Men jeg vil godt være endnu bedre til dansk, så jeg kan fortsætte med at ud-

danne mig. Det er godt at få en uddannelse. Man skal have papir på det.”

Ny Mesterlære

Mød Melvina Najjar,  
hun er i lære som salgsassistent

Vil du vide mere?

Vil du vide, hvordan du kom-
mer i Ny Mesterlære, så kon-
takt din lokale erhvervsskole. 

Du finder din lokale erhvervs-
skole her.

Du kan også læse flere cases, 
se videoer og finde pjecer om 
Ny Mesterlære på 
Undervisningsministeriets 
hjemmeside.

“Ved at gå i 
Ny Mesterlære 
kan jeg få en ud-
dannelse, mens 
jeg arbejder.”
Melvina Najjar

https://www.elevplan.dk/offentlig
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