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Hisham Al-Buraihi er 22 år og i Ny Mesterlære som smed hos Belman A/S i 

Esbjerg. Han startede på grundforløbet på erhvervsskolen, men skoletræthed 

var ved at ødelægge drømmen. Så glæden var stor, da Belman ringede og til-

bød ham en læreplads i Ny Mesterlære. I dag er Hisham snart udlært klejn-

smed og klar til at stå på egne ben rent fagligt.

Hvorfor valgte du at gå i Ny Mesterlære?
”Jeg blev skoletræt halvvejs igennem grundforløbet på erhvervsskolen. Jeg kan 

bedre koncentrere mig, når der står en ved siden af. Så kan jeg spørge, og han 

kan hjælpe mig. I stedet for at sidde med 20 andre elever i skolen, står der nu 

en kollega ved siden af mig, når vi arbejder. 

Da jeg skulle lave mit afsluttende projekt inden hovedforløbet, var det et 

kæmpe plus, at jeg jo allerede kendte maskinerne. 

Jeg har fået hjælp til det boglige, hvor jeg sad sammen med en svend to timer 

om ugen, og sidenhen har jeg bedre kunnet overskue undervisningen på 

hovedforløbet. Her har jeg sat mig forrest i klassen for mig selv og har været 

fokuseret på at følge med.”  

Hvorfor valgte du at blive klejnsmed?
”Jeg lærer noget nyt hele tiden. Når vi arbejder med metallet, lærer vi, hvor 

meget vi kan arbejde med metallet og svejse i det, før det kokser og krøller 

sammen. Jeg prøver nogle forskellige ting og bliver udfordret, og derfor kan 

jeg smaddergodt lide at arbejde med det her. I starten var det bare et arbejde, 

men nu er det blevet alt for spændende til bare at være et arbejde.”

Ny Mesterlære

”Jeg kunne bedre overskue at lære på den 
her måde i stedet for at være på skolen.”
Hisham Al-Buraihi, i Ny Mesterlære som klejnsmed hos Belman A/S

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.
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Hvordan er en dag i Ny Mesterlære?
”I starten var det lidt overvældende. Belman var et nyt sted for mig, og jeg var 

meget genert. Det er en stor virksomhed, hvor der er mange ansatte, og der 

arbejdes med mange forskellige ting. I starten havde jeg hver dag nogle faste 

pligter, og stille og roligt fik jeg lov til at prøve mere og mere. Jeg har lært 

tingene fra bunden, og det har været rigtig godt for mig. Jeg har en kollega, 

jeg altid kan spørge, hvis der er noget, jeg ikke kan. I løbet af det første år 

har jeg fået lov til at stå på egne ben. På den måde blev jeg klar til første 

hovedforløb.”

Hvad drømmer du om?
”Når jeg bliver udlært, kan jeg stå på egne ben og prøve kræfter med faget 

– måske hos Belman eller et andet sted. Jeg drømmer om at kunne få et hus 

eller en lejlighed. Og så drømmer jeg om at få min egen familie, som jeg selv 

kan forsørge som udlært klejnsmed.”

Hvad vil du sige til andre unge?
”Mesterlære gavnede mig rigtig meget, da jeg blev skoletræt. Selvom skolen 

og det boglige stadig kan være rigtig svært, så skal det nok lykkes. Man skal 

bare ikke misse nogle skoledage. Så hvis man koncentrerer sig, lytter efter og 

skriver alt ned, så skal det nok gå godt. Jeg har noget at stå op til og har fået 

en rutine i min dagligdag. Jeg har et arbejde, en indkomst og en fremtid, fordi 

jeg har fået en uddannelse.” 

Ny Mesterlære

Mød Hisham Al-Buraihi,  
han er i lære som klejnsmed

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.

“Jeg har lært 
tingene fra 
bunden, og det 
har været rigtig 
godt for mig.”
Hisham Al-Buraihi
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