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KÅRING: Lærlinge 
fra hele Nordsjæl-
land havde indstillet 
40 virksomheder til 
Årets Læreplads.

Af Marianne Due

HILLERØD: Der var bobler, 
kransekage, diplomer og 
røde roser til mestre og lær-
linge fra nogle af de 40 virk-
somheder, som tirsdag var 
mødt op på erhvervsskolen 
U/NORD i Hillerød for at 
markere den indledende 
runde i kåringen af »Årets 
Læreplads«.

Det var første gang, at U/

NORD havde arrangeret sin 
egen regionale kåring, hvor 
elever og lærlinge kunne no-
minere deres læreplads til 
den landsdækkende pris og 
at dømme efter de udsnit af 
nomineringer, som chefen 

for Lærepladsservice på U/
NORD, Hanne Kirkegaard 
læste op, så står det rigtig 
godt til rundt omkring. Me-
stre og svende fra tømrer-
virksomheder, restauran-
ter, værksteder og kontor-

arbejdspladser er gode til at 
lære fra sig, tage højde for, 
hvis man som lærling nogle 
gange har det svært med op-
gaverne, stille udfordrende 
opgaver og ikke mindst sik-
re et godt socialt sammen-
hold på arbejdspladsen. 

Eller som Peter Due Chri-
stensen lærling hos Gruber 
El-Teknik havde skrevet: 

»Holdingen i firmaet er, at 
lærlingen skal lave så meget 
som muligt. Derfor er der 
masser af variation, og jeg 
får den bredeste uddannel-
se indenfor el. Og så siger 
Mester, at man også lærer af 
sine fejl«.

40 vindere
Der var kun en virksomhed, 
der skulle sendes videre til 
landskåringen, men alle 
40 er vindere og kan glæ-
de sig over nomineringen, 
fremhævede formanden 
for U/NORDs bestyrelse, 
Jens-Olav Pedersen i sin vel-
komst.

-  Næsten alle fag er repræ-
senteret her i dag, og I er de 
virksomheder, som gør det 
godt, fordi I gør en særlig 
indsats for, at jeres virk-
somhed er et spændende 
og godt sted at være i lære. 
Der er brug for, at elever og 
lærlinge får en god start på 
arbejdslivet, så I gør en vig-
tig og stor indsats, som sam-
fundet burde præmiere me-
get mere, end det sker i dag, 
sagde Jens-Olav Pedersen, 
der kort efter kunne åbne 
guldkuverten og afsløre vin-
deren af Årets Læreplads i 
Nordsjælland.

Tre gutter i teamet
Og det blev Gruber El-Tek-
nik fra Ålsgårde, som er 
en lille virksomhed med 
tre gutter i teamet: mester, 
svend og lærling.

-  Vi laver alt indenfor el-
service hos private kunder, 

og Peter får lov til at prøve 
alt. Jeg lægger vægt på, at 
der skal være tid til at lære 
tingene og ikke bare at bli-
ve hurtigt færdige, for ha-
stigheden skal nok komme 
bagefter, siger mester Brian 
Gruber.

Han havde firmaets ny-
udlærte svend, Alexander 
Schnoor med sig til fejrin-
gen, da lærling Peter Due 
Christensen i øjeblikket er 

i gang med et af elektriker-
uddannelsens skoleforløb. 
Som lærling kører Peter 
Due Christensen ofte ud til 
opgaverne sammen med 
Alexander Schnoor, så an-
erkendelsen er også Alexan-
ders fortjeneste sagde Brian 
Gruber.

-  Det betyder, at den måde 
vi gør tingene på, fungerer, 
sagde han.

Gruber Elteknik er dog 
ikke helt uvant med at blive 
nomineret til priser, for hele 
syv gange har firmaet fået så 
gode anmeldelser af kunder-
ne, at de er blevet indstillet 
til finalen i Årets Håndvær-
ker af platformen Anmeld 
Håndværker. Førstepladsen 
har firmaet dog endnu til 
gode.

Men måske bliver trofæet 
som Årets Læreplads, der 
bliver det første, som kan 
bringes hjem til firmaet. Det 
afsløres den 2. november 
2022.

Mester siger, at man  
skal lære af sine fejl

- Det betyder, at vi gør noget rigtigt, sagde mester Brian Gruber om at blive kåret som Årets Læreplads i 
Nordsjælland og sendt videre til landsfinalen.  Foto: Allan Nørregaard

- 40 lærepladser er indstillet, og det er fordi det betyder noget for jeres 
elever og lærlinge, sagde formanden for U/NORDs bestyrelse, Jens-
Olav Pedersen.  Foto: Allan Nørregaard

Peter Due Christensen fra Gru-
ber El-teknik er glad for sin lære-
plads, og nu er den indstillet til 
den landsdækkende kåring som 
Årets Læreplads.  Privatfoto

n Årets Læreplads ud-
deles af organisationen 
Danske Erhvervsskoler 
og Gymnasier.

n Prisen som »Årets 
Læreplads« går til en 
virksomhed der fagligt, 
socialt, kollegialt og le-
delsesmæssigt har ud-
mærket sig.

n Det er eleven eller lær-
lingen, der indstiller sin 
læreplads.

n Prisen er blevet uddelt 
hvert år siden 1999.

n Kåringen af Årets Læ-
replads 2022 sker den 2. 
november 2022.

Årets læreplads

Af Jesper Sabroe

NORDSJÆLLAND: Selvom 
ATP ikke er en offentlig ar-
bejdsplads, og derfor ikke 
er omfattet af kravet om at 
spare på varmen, så sænker 
virksomheden alligevel fra 
på mandag temperaturen til 
19 grader som følge af myn-
dighedernes beslutning.

Beslutningen, som er for-
midlet i et internt nyheds-
brev, sker som følge af den 
forventede europæiske 
energimangel.

Hermed lægger ATP sig op 

ad den beslutning, som re-
geringen, Danske Regioner 
og Kommunernes Lands-
forening har truffet om at 
mindske energiforbruget i 
alle offentlige bygninger og 
sænke temperaturen til 19 
grader. Det betyder, at ATP 
fra den 3. oktober vil holde 
temperaturen til omkring 19 
grader på alle lokationer, .

-  Verden har ændret sig 
markant. I det næste stykke 
tid bliver vi nødt til at ændre 
adfærd, når det kommer til 
vores ressource- og ener-
giforbrug, som er kommet 

under massivt pres. Vi står 
overfor en fælles udfordring 
som vi alle må bidrage til at 
løse. Vi må bære vores del 
af ansvaret. Derfor vil vi bi-
drage så  konstruktivt som 
muligt til den energikrise, 
vi står overfor, også selvom 
vi ikke er en offentlig byg-
ning. Det gør vi nu i endnu 
højere grad, når vi skruer 
lidt ned for varmen og spa-
rer på den begrænsede ener-
gi, udtaler Marie Foltmann, 
direktør for Kommunikati-
on, Analyse og CSR.

Nu vil ATP skrue også ned for varmen

ATP med hovedsæde i Hillerød skruer ned for varmen fra mandag.


