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Martin Svane er uddannelseskonsulent i Esbjerg Job-

center og har siden 2014 brugt Ny Mesterlære til at få 

ledige unge, der ikke var uddannelsesparate, i gang med 

en uddannelse. Martin ser Ny Mesterlære som ’the mis-

sing link’ mellem erhvervsuddannelse, skoletrætte unge 

og beskæftigelse. Han mener, det er et godt redskab til at 

bringe ledige unge i både uddannelse og arbejde.

Hvordan har Esbjerg Jobcenter brugt 
Ny Mesterlære?
”Det startede tilbage i 2014, hvor vi havde en gruppe 

ledige unge, der var aktivitetsparate, men som ikke var 

uddannelsesparate. Mange af de her unge havde fire, 

fem, seks fejlslagne grundforløb bag sig, men hver gang 

havde de knækket nakken ved at skulle i skole. Så vi sag-

de til os selv, ”nu må vi gøre noget andet, for det virker jo 

ikke at sætte dem på en skolebænk”, og så lavede vi et for-

søg. Vi tog kontakt til en række mestre her i Esbjerg og 

startede et samarbejde om at uddanne en gruppe unge 

i Ny Mesterlære. Og forsøget gik ud over al forventning. 

Efter den grundlæggende praktiske oplæring, som erstat-

ter grundforløbet, var flere af de unge modnet og havde 

nemmere ved at følge med i skoleforløbene.” 

Hvilke fordele er der ved Ny 
Mesterlære?
”Jamen, der er mange fordele. For det første kommer man 

i gang med det samme, og det er vigtigt for mange, der 

har været ledige. For det andet så kommer man ud i en 

rigtig virksomhed, hvor man får en tæt relation til mester 

og bruger sine hænder i praktiske, daglige opgaver. Det 

betyder rigtig meget for mange. For det tredje så betyder 

det noget for de unge, at de er på en arbejdsplads og har 

kolleger. Det giver de unge en identitet, at de har arbejds-

tøj på med firmaets logo. Det gør dem stolte. Men det be-

tyder også noget for mange af de lidt ældre unge, at de 

får løn i stedet for SU.

Det er også en kæmpe fordel for mange, at de først skal 

på skoleophold på hovedforløbet. Dér er holdene mindre, 

eleverne er lidt ældre, alle får løn, og de fleste har en lære-

plads. Så skoleopholdene fungerer også bedre for mange 

af de unge.”

Hvad tænker virksomhederne om Ny 
Mesterlære?
”Vi har et tæt samarbejde med vores lokale virksomheds-

netværk her i Esbjerg, og mange er positivt stemt, så jeg 

synes ikke, det er svært at finde mestre. Det kræver dog 

en indsats at fortælle dem om Ny Mesterlære, da de ikke 

kender nok til uddannelsen. 

Ny Mesterlære

”Det giver de unge en identitet, at de 
har arbejdstøj på med firmaets logo.”
Martin Svane, uddannelseskonsulent i Esbjerg Jobcenter
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Hvad tænker virksomhederne om Ny Mesterlære? 
(fortsat)
Nogle mestre synes, det er for stor en mundfuld, men når man så sætter sig 

ned og fortæller dem om Ny Mesterlære, synes mange, det er en god idé. Når 

mestrene først har en i lære, tager de ejerskab på projektet og deres mentor-

rolle alvorlig. Vi har også positive erfaringer med, at man kan tilbyde den unge 

ledige at komme i virksomhedspraktik. Så har den unge og mester en relation, 

og mester kender til nogle af den unges problematikker. Ofte er det virksom-

hederne, der selv kontakter os efter et praktikforløb og gerne vil have den 

unge i Ny Mesterlære. De læser jo også aviser og hører, hvor vigtigt det er, at vi 

får nogle flere faglærte – dem skal de jo også selv bruge.”

Hvad siger de unge ledige om Ny Mesterlære?
”De er glade for uddannelsen, det viser vores tal også. Ud af 79 Ny Mesterlære-

aftaler er der kun to, der er faldet fra – så det er flot. De tilbagemeldinger jeg får 

er, at de unge blomstrer op, når de starter i Ny Mesterlære. Mange af de unge 

er glade for, at der er en fast struktur i virksomheden, og at der er en nærhed i 

relationen til mester. Andre elever er kørt trætte i at gå i skole, og de har brug 

for en uddannelse med pauser i forløbet, hvor de kan bruge deres hænder.”

Hvad tænker du som uddannelseskonsulent om Ny 
Mesterlære?
”Jamen, jeg har svært ved at få armene ned. Jeg ved godt, at det ikke er alle 

uddannelseskonsulenter, der deler min holdning, da det godt kan kræve lidt 

ekstra af skolerne. Men set fra mit synspunkt, som jo ikke kun har uddannel-

sesbrillerne på, men også tænker beskæftigelse, er det en succes. Det kræver 

lidt ekstra ressourcer og et større koordineringsarbejde af skolerne, men 

nogle gange skal man også tænke ud af boksen. Undervisningen kan jo også 

godt foregå på et VUC-center om aftenen. Man kan også vende den om og 

sige, at frisøruddannelsen har brugt Ny Mesterlære i mange år, det har 

næsten været deres eneste indgang til uddannelsen, så dem kan de andre 

uddannelser lære af.” 

Hvilke råd har du til andre uddannelseskonsulenter?
”Jeg synes, man skal blive bedre til at tænke Ny Mesterlære med, når man sid-

der og vejleder de unge. Ny Mesterlære får beskæftigelsesindsatsen og uddan-

nelsesindsatsen til at spille sammen – med udgangspunkt i den enkelte. 

I jobcentret kan vi se, at der er en stor gruppe af de unge, der vil have stor 

glæde af mesterlære, og som kan blive dygtige håndværkere, hvis man guider 

dem i den retning. Og så er de også efterspurgt af mestrene.”

Ny Mesterlære 

Mød Martin Svane, uddannelseskonsulent 
i Esbjerg Jobcenter

Vil du vide mere?

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

Du er også meget velkommen 
til at bruge materialet i dit 
eget arbejde.

”Ud af 79 Ny 
Mesterlære-
aftaler er der 
kun to, der er 
faldet fra 
– så det er flot!”
Martin Svane

https://www.uvm.dk/Nymesterlaere
https://www.uvm.dk/Nymesterlaere

