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Martin Linnemann er uddannet anlægsgartner og overtog Buus & Co. 

Anlægsgartner i 2009. Virksomheden har afdelinger i Aalborg og i Århus og 

beskæftiger 25 mand, hvoraf to er lærlinge. Siden Martin overtog virksomhe-

den i 2009, har han arbejdet for at tage lærlinge, der passer ind i firmaet, og 

efter den ordning, der passer til lærlingen. 

Hvorfor tager Buus & Co. lærlinge i Ny Mesterlære?
”Vi har en politik om, at vi skal slå til, når vi finder de rigtige lærlinge, som passer 

ind i fællesskabet i firmaet. Det kan vi mærke på ti minutter, og med lærlinge 

handler det om at mærke efter, for vi binder os til en 4-årig kontrakt. Dem vi tror 

på, de skal have en chance, så for os er det afgørende, hvor lærlingen står i livet, 

og om det passer for den enkelte at komme i Ny Mesterlære. Hvis vi kan få det 

til at passe for dem og for os at tilbyde Ny Mesterlære, kan vi få nogle skubbet 

videre i livet, og det er en stor tilfredsstillelse at kunne hjælpe.”

Hvilke fordele er der ved Ny Mesterlære? 
Som virksomhed får vi også mere gavn af en lærling i Ny Mesterlære, da de 

kan starte med det samme og ikke skal på skole først. Nogle af de ting som 

lærlingen skal have lært, inden han starter på hovedforløb 1, kan han lære her 

i butikken fremfor at skulle tage det på et grundforløb. 

Anlægsgartnerbranchen er meget styret af sæsonerne. Vi ansætter ikke over 

vinteren, men venter til foråret med at ansætte lærlinge. Der kan det være 

en fordel, at de står klar til at kunne springe til og ikke først skal blive færdige 

med grundforløbet.” 

Ny Mesterlære

”Vi har en politik om, at vi skal slå til, 
når vi finder de rigtige lærlinge, som 
passer ind i fællesskabet i firmaet.”
Martin Linnemann, mester og ejer af anlægsgartnerfirmaet Buus & Co.

Hvad er Ny Mesterlære?

Ny Mesterlære er den mest 
praksisrettede måde at tage 
en erhvervsuddannelse på.

Til forskel fra den almindelige 
erhvervsuddannelse (eud) 
begynder lærlingen ude på 
lærepladsen, hvor lærlingen 
bliver lært op af mester. 

Lærlingen får lærlingeløn fra 
første dag, og i de perioder, 
hvor lærlingen er på skoleop-
hold under hovedforløbet, 
modtager mester  et godtgø-
relsesbeløb, AUB-bidrag, som 
kompensation for lønudgiften.

Resten af uddannelsen er 
bygget op på samme måde 
som en almindelig eud og 
varer lige så lang tid. 
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Hvilke råd har du til andre mestre?
”Ny Mesterlære kan bruges til at få klædt lærlingen ordentligt på. Der kan det 

være en fordel at samarbejde med erhvervsskolen. De kan sparre med os om-

kring lærlingen og give deres vurdering af, hvad lærlingen skal have lært inden 

start på hovedforløbet. Det kan være svært at sælge ordningen til mestre, 

som ikke ved nok om ordningen i forvejen. Derfor kan man som mester med 

fordel få mere at vide fra erhvervsskolen. 

I min verden tjener vi ikke penge på lærlingen, før han er udlært og bliver i bu-

tikken. For os er lærlinge en del af holdet, og deres idéer er lige så gode som en 

svends. Lærlinge skal have lige så meget at skulle have sagt, for de kan blive 

en gevinst for virksomheden.”

Hvilke råd har du til unge, der vil i Ny Mesterlære?
”Som kommende lærling i Ny Mesterlære kan man med fordel tilbyde sin 

arbejdsgiver, at man mere eller mindre kan starte hos ham med det samme. 

Man skal ikke først være færdigt med et skoleforløb. Anlægsgartnerbranchen 

står tit og ofte og mangler lærlinge, når vi er nået til foråret. I de perioder er 

det en stor fordel for arbejdsgiveren, at han kan ansætte den, der kan starte i 

lære hos ham med det samme, når der er allermest tryk på.” 

Hvordan ser du fremtidsudsigterne for din branche?
”Det er ikke nemt at finde folk, der vil faget. Vi kan se, når foråret kommer, at 

flere uopfordret søger job hos os, men der er ikke mange, som søger uddannel-

sen som anlægsgartner.  Vi skal til at ansætte en lærling igen til foråret, men vi 

vil også gerne sikre os, at de klarer sig godt i faget, og derfor skal vi heller ikke 

have for mange lærlinge. Vi har før haft tre, og det var lidt for mange. 

Vores branche er sæsonbetonet, så vi reducerer til 1/3 ansatte om vinteren. 

Derfor kan det være svært at finde arbejde i anlægsbranchen om vinteren, og 

det er en udfordring for branchen, at den ikke kan tilbyde fastansættelser til 

alle. Det kræver, at man som ansat ved, at der er 2-3 måneder om året, hvor der 

ikke kommer penge i kassen, og at man kan sætte sin privatøkonomi derefter.”

Ny Mesterlære

Mød Martin Linnemann, mester og ejer af 
anlægsgartnerfirmaet Buus & Co.

Vil du vide mere?

Vil du vide, hvordan du bliver 
godkendt til at tage lærlinge i 
Ny Mesterlære, så kontakt 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.

”For os er lær-
linge en del af 
holdet, og deres 
idéer er lige så 
gode som en 
svends.” 
Martin Linnemann
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