
FANTASTISK SVENDEBREV UDSKIFTER KEDELIG STUDENTERHUE 

Som de fleste unge tog jeg en gymnasieuddannelse efter folke-
skolen. Det var jeg såmænd god til, men det tændte mig ikke 
rigtig at skulle læse videre. Derfor endte det med, at jeg 
begyndte at læse til anlægsgartner med speciale i plejeteknik, 
og her fandt jeg for alvor kærligheden til faget. 

Det giver så meget mening for mig og faktisk blev jeg så glad 
for det grønne arbejde, at jeg har været ambassadør for 
Erhvervsskolernes ElevOrganisation og har besøgt folkeskoler 
for at fortælle om glæden ved at arbejde med tegninger, sten 
og planter.

Og det synes jeg faktisk er vigtigt. Da jeg gik i folkeskole, fik jeg 
ikke meget information om erhvervsuddannelser og selvom det 
er helt fint, at unge vælger gymnasiet, så synes jeg, at de skal 
gøre det på et oplyst grundlag vel vidende, at der også er andre 
muligheder.

Eksempelvis blev jeg indstillet til et rejselegat af min skole – 
Vilvorde på Roskilde Tekniske Skole - på grund af indsatsen som 
ambassadør. Det fik jeg overrakt ved translokationen dette forår, 
og jeg synes, at det er et godt eksempel på, at der er masser af 
muligheder for at dyrke sit talent på erhvervsuddannelserne. Også 
selv om man ikke havde forestillet sig en fremtid som håndværker 
i den grønne branche. 

Ud over legatet fik jeg karakteren 12 i både den teoretiske og 
praktiske del af svendeprøven og det gav en sølvmedalje. Der-
udover har jeg også fået lov til at prøve kræfter mod de bedste 
elever i landet til DM i Skills 2018, Danmarksmesterskaberne for 
erhvervsuddannelser, og det var en oplevelse for livet ligesom 
min grønne uddannelse har været det. 
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DET GRØNNE PARTNERSKAB FRA EUD TIL PH.D.
Vælger du en uddannelse indenfor den grønne branche, vælger du samtidig en karrierevej 
med mange muligheder. Fælles for dem alle er, at du her vil kunne få en central rolle i de 
kommende årtiers arbejde med at skabe bæredygtige byer og grønne byrum; byrum, der 
kan håndtere klimaforandringerne og grønne tiltag, der understøtter FNs 17 verdensmål. 
En karrierevej i den grønne branche kan derfor både foregå på de bonede gulve, med 
himlen over dig som loft eller med jord under neglene – valget er dit!

Vi kalder det fra EUD til Ph.d.

Det grønne partnerskab arbejder for at tiltrække flere unge til de grønne uddannelser 
og er bredt forankret på tværs af den grønne branche. 

Partnerskabet består af Danske Anlægsgartnere, 3F (den grønne gruppe), Danske 
Landskabsarkitekter, Byggeriets Uddannelser, store og små anlægsgartnerfirmaer 
fordelt over hele landet, AMU Nordjylland (Sandmoseskolen), Jordbrugets Uddan-
nelsescenter, Kold College, ZBC, Erhvervsakademi Aarhus, Københavns Universitet 
samt Roskilde Tekniske Skole - Vilvorde.


