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Henning Christensen er HR-koordinator for Belman A/S i Esbjerg, der produce-

rer metalliske bælge og kompensatorer til industrien globalt. Belman har ca. 

100 ansatte og har i gennemsnit otte lærlinge i lære som rustfast klejnsmede. 

Hvorfor tager Belman lærlinge i Ny Mesterlære?
”Vi har heldigvis mange ansøgere på venteliste. Om vi tager lærlinge i Ny 

Mesterlære afhænger af, hvem der ansøger. Vi bruger praktik- og prøve-

perioder på at vurdere, hvordan de unge skal i lære hos os. Jeg tager en sam-

tale med ansøgeren, og dér vurderer jeg, om det er en ung, som er klar til det 

teoretiske, eller om det er en ung, som har brug for at starte med den prakti-

ske del først. Vi har også haft unge, som var blevet opgivet andre steder eller 

var blevet skoletrætte. De er kommet ud til os som arbejdsdrenge, og inden vi 

får set os om, så har de fået lyst til at komme i lære.”

Hvilke fordele er der ved Ny Mesterlære?
”Vi får et helt år til at lære den unge at kende. Det kan være, de er bogligt sva-

ge eller er usikre på sig selv. Hvis de så får ros for et godt håndværk, og de får 

et helt år til at bygge mere og mere på selvtilliden, så tør de tro på sig selv, og 

så kommer det andet også. 

Ny Mesterlære har en fin balance mellem dét at skulle lære nye ting og at få 

tiden til det. Der er lærlinge, som har brug for at kunne koncentrere sig om en 

opgave for at få den lært. Der er Ny Mesterlære god, fordi de kan få ro til at 

arbejde sammen med mester eller en svend om opgaverne i stedet for at skul-

le være i en klasse med 20 elever. Ved at de får ro og tid til at lære tingene, flyt-

ter de sig rigtig meget.” 

Ny Mesterlære 

”Ny Mesterlære har en fin balance mellem dét 
at skulle lære nye ting og at få tiden til det.”
Henning Christensen, HR-koordinator for Belman A/S 

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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Har du nogle gode råd til andre mestre?
”Mange virksomheder er bekymrede for at tage en lærling i Ny Mesterlære, 

fordi de er usikre på, hvad de skal gøre, eller hvad lærlingen skal lære. Det kan 

man tage helt roligt, for man har jo 12 måneder til at få lært dem det, de skal 

kunne, og man kan få hjælp fra erhvervsskolen til forløbet. Og næste gang er 

det nemmere. Man skal passe på med at lægge sig fast på bestemte ting, som 

de unge skal kunne. Man skal møde dem der, hvor de er, for de unge kan have 

brug for at lære noget forskelligt i deres mesterlæretid. 

Lærlingene skal naturligvis lære at udføre kvalitetsarbejde og for at gøre det, 

bruger vi meget tid på, at vores drenge bliver hele mennesker og ikke kun 

måles på deres tekniske kunnen. Det er rigtig vigtigt, at vi også udvikler deres 

sociale kompetencer på lige fod med de håndværksmæssige. For mig at se er 

det en af de ting, som gør, at de ikke falder fra, og alle de kompetencer de får, 

kan de jo også bruge andre steder, hvis de ikke bliver her.”

Har du nogle gode råd til unge, der vil i Ny 
Mesterlære?
”Jeg kan varmt anbefale Ny Mesterlære for unge, som kan have svært ved at 

forstå det boglige. Man får en praksisnær oplæring i Ny Mesterlære, hvor man 

står med opgaverne i hænderne, så man kan se det for sig. Man kan se, hvordan 

man skal gøre. Det er noget helt andet at være i lære end at gå i folkeskolen. 

Derfor kan det være godt at komme i Ny Mesterlære, hvor man langsomt kan 

vænne sig til at være i lære, inden man skal ind på første skoleperiode på 

hovedforløbet.”

Hvordan ser fremtidsudsigterne ud for lærlinge i Ny 
Mesterlære i din branche?
”Vi har en kæmpe mangel på arbejdskraft, og hvis ikke vi uddanner nogen, så 

er der heller ikke nogen, der kan arbejde for os. Vi er da interesserede i at finde 

de bedste - det er alle virksomheder. Men vi er ikke bange for at tage unge ind, 

som ikke er bogligt stærke, for vi forholder os til, om de skal i Ny Mesterlære 

og lære den praktiske del først, eller om de er klar til at tage skoledelen først. 

Vi har ofte ansat en svend, vi selv har været med til at udlære, og de går fra 

lærling til svend og kan det hele, uden at vi skal lære dem op efterfølgende.”

Ny Mesterlære

Mød Henning Christensen,  
HR-koordinator i Belman A/S

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.

“Hvis vi ikke ud-
danner nogen, så 
er der heller ikke 
nogen, der kan 
arbejde for os.”
Henning Christensen
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