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Kære alle,

Velkommen til den 6. udgave af vores nyhedsbrev. Som omtalt i forbindelse med ”Rigets tilstand” udvikler
vores skole sig positivt. Vi har overskud på driften, søgetallene er for langt de fleste af vores uddannelser i
fremgang, fastholdelsen og de faglige resultater på såvel de erhvervsrettede som de gymnasiale
uddannelser bevæger sig i den rigtige retning. Samarbejdet med erhvervslivet, arbejdsmarkedets parter,
kommunerne og Regionen er velfungerende, og dagligt finder vi sammen løsninger på udfordringer før de
bliver til problemer.
Vi har naturligvis fortsat både udfordringer og forbedringspotentialer.
Vores AMU-uddannelser har det hårdt. Ud over konkurrencen fra det private marked, der kører hårdt på, på
alle de områder der er penge i, er det vanskeligt at fylde AMU-hold grundet travlheden på arbejdsmarkedet.
Rekrutteringen til HTX, specielt i Næstved kunne være bedre.
Vi har et overskud af kvadratmeter i nogle byer og for få kvadratmeter i andre byer. Vi har behov for at få
opgraderet en del af vores udstyr, og sidst men ikke mindst har vi behov for at få systematiseret faglig
efteruddannelse af os alle sammen.
Vi er langt med ovennævnte planer, vi håber at kunne præsentere for jer først i det nye år. Og ser frem til at
få inviteret til drøftelser med de af jer, der berøres af - eller har input til planerne.
Lad os sammen fortsætte det gode arbejde og fastholde den positive udvikling, således at vores skole bliver
endnu bedre. Måske endda en rollemodel for hvordan man driver erhvervsskole.
Tak for jeres store indsats og god læsning.
John Norman
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BÆREDYGTIG ORGANISATION
På EUC Sjælland er bæredygtighed et spørgsmål om godt håndværk. Godt håndværk handler om
at løse den enkelte opgave med brug af de rette materialer, det rette værktøj og den rette
metode, uanset om du er håndværker, underviser, TAP eller leder. Det gøres bedst, hvis
resultatet bliver miljømæssigt, socialt og økonomisk bæredygtigt for alle parter.
EUC Sjælland er en bæredygtig skole og en skole, hvor det er et godt sted at være og et godt
sted at lære. Bestyrelsen har valgt at udvide EUC Sjællands strategiske mål, så de også omfatter
bæredygtighed.

MÅLFORMULERING
Vi vil sikre, at der i skolens daglige virke tages stilling til, om de valgte løsninger er bæredygtige.
Vi vil sikre, at bæredygtighed bliver en naturlig og integreret del af det at lære og arbejde på EUC
Sjælland.
RESULTATMÅL
1. At blive en UNESCO certificeret skole
2. 75% af alle adspurgte elever og medarbejdere er bekendt med FN's verdensmål
3. Der er udviklet minimum ét valgfag i bæredygtighed
INDSATSOMRÅDER
FN's verdensmålsråd/udvalg
Synliggørelse af handlinger og resultater
Bæredygtigt EUX
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VISION

EUC Sjællands vision er at blive en UNESCO certificeret skole. Den bæredygtige profil udgør et
fælles fundament for skolens brugere og understøtter elevers og kursisters evne til at tænke
kritisk, innovere og arbejde for grønnere løsninger til gavn for det omgivende samfund. Det skal
ske i tæt samarbejde med erhvervslivet og vidensorganisationer lokalt, nationalt som
internationalt.
For at blive en UNESCO certificeret skole udvikler vi en handleplan, hvor vi implementerer FN’s
verdensmål på vores uddannelser og i driften af skolen.
På EUD er det oplagt at inddrage verdensmål i undervisningen på GF1, hvor eleverne skal arbejde
med arbejdspladskultur, samfund og sundhed. Det er desuden et ønske at udvalgte uddannelser
udvikler et valgfag til GF2, der inddrager bæredygtighed og arbejdet med FN’s verdensmål.
På HTX er studieområdet et oplagt omdrejningspunkt for arbejdet med verdensmål. Her skal
eleverne arbejde med: Arbejdsmiljø, bæredygtighed, sundhed og velfærd, videnskab og
teknologi, demokrati og medborgerskab, digitalisering, design og meget mere.
På EUD, EUX og HTX undervises der i faget Teknologi, hvor det er nærliggende at arbejde med
eksempelvis de miljømæssige konsekvenser af en produktion, samt hvordan man sikrer et godt
arbejdsmiljø.
I vores arbejde med bæredygtighed kan der arbejdes teoretisk såvel som praktisk med opgaver,
dvs. at der lægges vægt på, at vi sætter innovation og kreativitet i spil; det kunne være alt lige fra
at udvikle klimavenlige måltider i kantinen til skabe energirigtige løsninger.
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SVENDEPRØVER & BÆREDYGTIGT BYGGERI

Det duftede af træ og summede af liv på EUC Sjælland i Skolegade (den gamle
håndværkerskole), hvor godt 39 tømrere har arbejdet intenst med deres svendeprøve og
skulle derefter bedømmes af skuemestrene.
En af de mange unge tømrere er Victor Dabelsteen, 23 år. Han ventede spændt på at få den
endelige bedømmelse af opgaven.
" Jeg er meget spændt lige nu. Jeg synes heldigvis at opgaven var nemmere, end jeg
forventede. Det er en dejlig skole, og lærerne er flinke. Det allerbedste ved at være tømrer er
at være kreativ. Det er meget vigtigt at have den evne som håndværker. At vide hvordan man
sætter ting sammen, både så byggeriet overholder lovkrav og ser pænt ud, så kunden bliver
glad for arbejdet," fortalte Victor, der fik ros af skuemestrene og kunne ånde lettet op.

DEC 2020 VOL.4

NOV 2021, VOL.6

Fokus på bæredygtigt byggeri
Bæredygtighed er på skoleskemaet for mange elever i hele landet for at øge forståelse for
klimaforandringer og biodiversitet. Også på EUC Sjælland har man fokus på, hvordan
bæredygtighed og håndværk kan gå hånd i hånd.
"Vi går op bæredygtighed i byggeriet i dag. Det har faktisk været et krav, at vi til denne
svendeprøve bruger mindst et stykke genbrugstræ. Man gør byggeri bæredygtigt ved at
tage materialer fra et andet byggeri eller nedrivning, så de kan bruges igen. Man genbruger
materialer for at få mindre spild. Jeg synes, det er rigtigt fornuftigt, og materialerne er slet ikke
anderledes at arbejde med," fortalte Victor.
Magnus Krogh, 21 år, der har været oppe til sin prøve har også gjort sig tanker om
bæredygtighed i opgaveløsningen.
"Jeg har tænkt meget over min materialeliste. For det gælder om at tænke på de længder af
træ, man får, så det passer til det, man skal bruge, så man ikke får for meget spild og ikke
skærer for meget fra," fortæller Magnus, der også kunne afslutte sin opgave med ros fra
skuemestrene. Magnus begyndte efter svendeprøven arbejde ved Store-Hedebyg Entreprise
A/S.
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TRÆ GAVNER KLIMAET
Træ er naturens eget genbrug
Det hjælper klimaet at bruge træ. Den videnskabelige forklaring er fotosyntesen som skaber
kulstofkredsløbet hvor træer og andre planter opsamler solens energi og luftens CO2.
Træ og alt plantemateriale er lige så godt for verden som genbrug, og af de samme grunde: Det sparer
på de begrænsede ressourcer, og det giver ikke affald.
Træ er fremtidens råstof. Træ er det eneste materiale vi skal bruge MERE af for at skabe en renere og
mere bæredygtig verden.
Træ oplagrer CO2 og sparer fossil energi
Træ som byggemateriale gavner klimaet både ved at lagre CO2 (0,9 ton/m3 træ) og ved at spare fossil
energi (1,1 ton/m3 træ) i forhold til at andre byggematerialer. 1 m3 træ i byggeriet sparer derfor i
gennemsnit atmosfæren for 2 tons CO2.
Træ er den største kilde til vedvarende energi i Danmark. 45 % af Danmarks forbrug af vedvarende
energi og 13 % af hele vores energiforbrug dækkes af træ (fx træpiller, flis og brænde)
Træ produceres i skove som har godt af at træet bliver brugt
Danmark får mere og mere skov, og der kommer mere træ i skovene fordi der fældes mindre end
tilvæksten.
Danmarks skovlov tilstræber at driften af skovene sikrer både træproduktion, biodiversitet, landskab,
naturhistorie, kulturhistorie, miljøbeskyttelse og friluftsliv.
Skov- og klimapolitik
Der forhandles, forskes, regnes og skrives masser om skovpolitik og skovenes udvikling verden over
Der er global enighed om nødvendigheden af bæredygtig skovdrift og af øget og bedre brug af træ.
Danmark har en politik for at bruge mere træ til energi. Men i modsætning til fx Finland, Sverige, Norge,
Frankrig og USA, har Danmark i 2018 endnu ingen politik for at bruge mere træ i byggeriet.
Kilde: www.trae.dk/artikel/trae-er-verdens-mest-miljoevenlige-raastof/
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NYUDDANNET MURER FRA EUC SJÆLLAND
HÆDRES MED MEDALJE FORAN H.M. DRONNINGEN

Arbejdstøjet blev tirsdag den 28. september skiftet ud med det stiveste puds, da den
nyuddannede murer fra EUC Sjælland Frederik Gustav Lieberkind, 27 år mødte op på
Københavns Rådhus til medaljeoverrækkelse afholdt af Håndværkerforeningen København i
selskab med H.M. Dronningen. Ceremonien hædrer særligt veludførte svendeprøver og
udnævner desuden Årets Æreshåndværker.

Fejring og flid
En af landets dygtigste håndværkere og medaljemodtager i den mere end 150-årig tradition er
Frederik Gustav Lieberkind, der er udlært murer fra EUC Sjælland i foråret. Han var spændt på at
deltage i dagens fejring.
"Det er noget af det ypperste, at bliver anerkendt her. Det bliver ikke større, og det er jo lige nu
alle mulighedernes åbner sig efter, du er blevet udlært. Det er nu det starter, at vi rigtig skal
lære," siger Frederik Gustav Lieberkind og fortsætter: "Jeg elsker den friske luft i mit arbejde, at
tjene gode penge og jeg nyder mit arbejde, ellers havde jeg ikke gjort det. Selvfølgelig er nogle
dage mere spændende end andre. Men murerfaget er min store interesse."
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Mangel på håndværkere
I 1867 begyndte man med at overrække enten en sølv- eller bronzemedalje som symbol på en
særdeles veludført svendeprøve - for dengang som nu, er målet at få flere unge til at tage en
erhvervsuddannelse.
"Danmark kommer til at mangle faglærte håndværkere. Og vi har mange dygtige allerede, der
gør det ekstraordinært godt, de fortjener at blive hyldet. Håndværksfag har nemlig en
signifikant værdi for samfundet, og der findes mange og rige muligheder i netop den
uddannelsesvej, hvor vi har fokus på at bygge fremtidens Danmark mere bæredygtigt og
klimavenligt," siger uddannelseschef for erhvervsuddannelserne ved EUC Sjælland, Ole Holm.

NOV 2021, VOL.6

FEMERN BÆLT-FORBINDELSEN
SKABER NYE KULTURMØDER

Tilføj en smule brødtekst
Victoria Dyberg Albrektsen, 18 år og Rune Back Kruse, 19 år fra 3.A. på HTX i Næstved undersøger sammen med resten af
deres klasse i samarbejde med kultKIT, en organisation der arbejder for at styrke det dansk-tyske samarbejde i
grænseregion ved Femern Bælt, hvordan Femern-forbindelsen skaber nye muligheder i grænseområderne.

Femern-forbindelsen der etableres fra det sydlige Lolland i nærheden af havnebyen Rødbyhavn til i
nærheden af Puttgarden på den tyske ø Fehmarn skaber nye muligheder i grænseområderne.
Det er ikke blot transportmulighederne, der bliver lettere, men der skabes også et nyt menneskeligt og
kulturelt møde. Netop det har en gruppe HTX elever i Næstved undersøgt i samarbejde med kultKIT,
en organisation der arbejder for at styrke det dansk-tyske samarbejde i grænseregionen ved Femern
Bælt.
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Vi ligner hinanden mere end man skulle tro
Victoria Dyberg Albrektsen, 18 år og Rune Back Kruse, 19 år fra 3.A. på EUC Sjælland HTX i Næstved er
blandt eleverne, der har været på ekskursion til området, så de kan skrive opgaver om nationalt
tilhørsforhold og national identitet i grænselandet. For eleverne var turen en øjenåbnende oplevelse.
"Vi mødte nogle på vores egen alder, det var dejligt at møde andre unge i øjenhøjde fra det danske
mindretal på den tyske side - og det tyske mindretal på den danske side. De er ligesom os, der er ikke
så stor forskel," fortæller Victoria Dyberg Albrektsen, 18 år
Hendes klassekammerat Rune Back Kruse, 19 år fortæller også om turen.
"Vi har arbejdet med fordomme og har snakket om, hvordan vi oplevede fordomme. Men vores møde
med de unge tyskere lærte os, at det er som at møde andre danske unge - og så lærte vi også
hinanden bedre at kende i klassen, det var en ekstra gevinst," fortæller han.

FAKTA
KULTKIT ER ET EU-FINANSIERET PROJEKT, DER
BESTÅR AF ET SAMARBEJDE MELLEM OTTE
PROJEKTPARTNERE I KULTKIT-REGIONEN:
NÆSTVED KOMMUNE (LEADPARTNER)
VORDINGBORG KOMMUNE
LOLLAND KOMMUNE
GULDBORGSSUND KOMMUNE
KREIS OSTHOLSTEIN
HANSESTADT LÜBECK
STADT FEHMARN
KASTANIENHOF OLDENBURG
KULTKIT ARBEJDER FOR AT STYRKE DET DANSKTYSKE SAMARBEJDE I GRÆNSEREGION VED FEMERN
BÆLT.
LÆS MERE HER: HTTPS://KULTKIT.EU/
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I NOVEMBER FEJRES FN'S INTERNATIONALE UGE
FOR VIDENSKAB & FRED

I november er det FN's internationale uge for videnskab og fred.
I løbet af de seneste 15 år har det internationale samfund gjort meget for at inspirere og
opfordre kvinder og piger til at søge mod de videnskabelige fag.
Diversitet inden for videnskaberne giver os flere videnskabsfolk, der kommer med nye
perspektiver, talenter og kreativitet.
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VELLYKKET SKILLS STAFET 2021

Hvad laver en personvognsmekaniker, hvad er en struktør egentligt, og hvad går en EUX ud på? Det og
meget andet fik samtlige 8. klassetrin selv lov at prøve kræfter med under Skills Stafetten 2021 på
EUC Sjælland i både Køge og Næstved.
I Næstved var hele 53 klasser og 1.167 elever tilstede og i Køge mødte 83 8. klasser - eller det, der
svarer til ca. 1847 elever op for at dyste i forskellige discipliner udstukket af erhvervsuddannelsernes
fagområder.
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Eleverne dyster og suger ny viden til sig
Under konkurrencen var eleverne delt ind i mindre hold, og i løbet af dagen skulle hvert hold dyste i
forskellige aktiviteter. På EUC Sjælland skulle eleverne bl.a. lave praktiske øvelser i forskellige
håndværkerdiscipliner, som f.eks. elektrikerfaget og VVS-faget. Julius Kuld 15 år fra 8.M på
Kobberbakkeskolen i Næstved var i fuld gang med at få en fornemmelse af, hvad de forskellige en
håndværkere egentligt laver.
"I dag har det sjoveste været tømrer. Jeg godt kan lide, at man kan bygge og samle ting. Jeg elsker at
bruge mine hænder og min krop, når man f.eks. saver og filer. Det fedt at lave noget fra bunden i træ som man ved er svært, men man gennemfører det," fortalte Julius Kuld.
For klassekammeraten Ziw Herskind Romonoff 14 år var højdepunktet introduktionen til
personvognmekanikerfaget.
"Skills Stafet giver os flere idéer til uddannelser og at arbejde med med ting, vi ikke havde tænkt på før.
Det sjoveste var for mit vedkommende personvognmekanikerfaget. Det var dejligt, at man bruger
hænderne og ikke bare sidder stille. Normalt sidder jeg bare ved en computer, så det er dejligt at få rørt
sig. At man henter ting, bærer ting, maler ting. Jeg selv har tænkt over at blive arkitekt," fortalte Ziw
Herskind Romonoff.

NOV 2021 VOL.6

NYT NAVN:
MARKEDSFØRING SKIFTER TIL
KOMMUNIKATION OG REKRUTTERING
Markedsføringsafdelingen har skiftet navn til "Kommunikation og Rekruttering".
Det sidste år har organisationen arbejdet på at skabe en ny strategi på området. Det har
resulteret i at afdelingens nye navn nu signalerer et bredere ansvarsområde.
Den ene del består af afdelingens ansvar for kontakten til grundskoler samt koordineringen af
denne; det betyder at afdelingen koordinerer intro/bro med UU, udbyder forløb for
grundskoleelever, valgfag, koordinerer Skills Stafet samt Åbent Hus og andre arrangementer.
Den anden del består af afdelingens ansvar for at eksekvere en kommunikationsindsats, der
understøtter EUC Sjællands overordnede kernebudskaber og sikre en rød tråd i både den
eksterne og interne kommunikation via billeder, artikler, kampagner, annoncer, grafisk
materiale mv. til sociale medier og pressen.
Kommunikation og Rekruttering er på nuværende tidspunkt ved at opbygge et
elevambassadørkorps; en gruppe unge der selv fortæller om deres liv og hverdag på skolen,
med det overordnede formål at skabe kommunikation i øjenhøjde til kommende elever.
Det kan være historier fra skolen, lærepladsen, studieturen eller for den sags skyld, når de
nyder en pause i solen.
Kommunikation og Rekruttering kan sagtes bruge flere elevambassadører. Giv derfor endelig
et tip, hvis I kender en elev.
Sidst men ikke mindst er der en ny designmanual på plads. Herudover arbejdes der på en ny
indsats, der sikrer at medarbejdere skal kunne rekvirere merchandise gennem PlusPortalen.
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Kom og hør med den 13. november, hvor der er Åbent Hus på EUC
Sjælland fra kl. 10-13 i både Næstved og Køge.
Læs mere på vores hjemmeside www.eucsj.dk
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KORT NYT
FLERE SKILLS DELTAGERE FUNDET
EUC Sjælland har nu fundet endnu en deltager til
DM i Skills 2022 i elektrikerfaget Stort tillykke til
Christian Keis fra EL og Teknik i Næstved .
Vi glæder os til at være med i Høng til April 2022!

SKOLEPRAKTIKCENTER I HASLEV SHINES OP
Efter noget tid hvor Skolepraktikcenteret på
Finlandsgade i Haslev har døjet med
skimmelsvamp, er der nu ved at ske en stor positiv
forandring i bygningen. Det er eleverne fra samtlige
fagretninger i skolepraktikken, der er i sving med at
shine op, forny og bygge om. Det er mange
forskellige fagkompetencer, der kommer i spil, hvor
eleverne lærer om ombygnings- og
renoveringsarbejdets processer.

FINE KARAKTERGENNEMSNIT PÅ HTX
Eleverne på HTX EUC Sjælland ender i dag med et
karaktergennemsnit der ligger over
landsgennemsnittet. Det er en udvikling der er sket
over de seneste år, hvor vi ellers har ligget lidt
under.
Samtidig er vi det gymnasium i Regionen, hvor der
er flest elever der vælger at læse videre efter endt
uddannelse. Over 81%.
Ved sidste måling var det på landsplan omkring
66,8% af gymnasieeleverne, der læste videre efter
endt uddannelse.
Der sker rigtigt meget godt på HTX og det er vigtigt
at arbejdet fortsætter.
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KORT NYT
IT
Skolen skal have ny internetløsning, kaldet
Fortigate. Det skulle meget gerne sikre, at skolen
får et bedre, hurtigere og et mere stabilt net.
Fortigate er en form for pakkeløsning som kan en
masse ting. Den skulle gerne sikre, at vi får en
bedre firewall, bedre VPN, SPAM filter, antivirus
filter og meget andet godt.
Med løsningen bliver det samtidigt muligt for de
pædagogiske afdelinger at beslutte, ud fra
pædagogiske hensyn, om der er hjemmesider eller
tjenester som IT afdelingen skal spærre for, så
eleverne ikke kan tilgå de sider i undervisningen.

