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Hvad kan jeg blive?
Det spørgsmål kan du bedst 

selv besvare. Men fortsætter du 
med at læse, kan du her blive

inspireret af andre 
unges historier.
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Én skole - mange mulighederNEXT Karriere

Det kan være svært at vælge. 
Men hos NEXT finder vi sammen 

en uddannelse for dig. Få gode 
råd og vejledning hos NEXT 

Karriere.
 

Fang os på telefon 3388 0300
Eller spørg vores digitale vejleder på www.nextkbh.dk.
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”Der er ikke noget 
trylleri i at præstere. 
Det er i virkeligheden 

hårdt arbejde, valg 
og vedholdenhed.” 

Michelle Obama
Advokat, forfatter og USA’s tidligere førstedame

Business
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Kontoruddannelsen:
Business

Victoria Bastholm er 18 år og går på eux business 
(kontoruddannelsen) i Ballerup med speciale 
i økonomi. Oprindeligt gik hun på stx, men stop-
pede efter et år og begyndte i stedet på GF2 på eux 
business.

- Jeg stoppede på stx, fordi jeg ikke følte, at det, 
jeg sad og lavede, gav nogen mening. Jeg var ret 
træt af de almene fag, matematik i særdeleshed 
– jeg forstod det slet ikke – og så var det ikke et 
sted, jeg havde det godt med at være. Jeg blev 
påvirket både psykisk og fysisk, og det resulterede 
i ret meget fravær. Det kunne jo ikke blive ved 
med at gå, så jeg talte med en studievejleder, 

og vi fandt sammen frem til, hvorfor jeg havde 
det, som jeg havde det, fortæller Victoria.

Victoria afsøgte forskellige muligheder for at finde 
ud af, hvad næste skridt skulle være, for stx’en 
skulle hun ikke blive på. Hun besøgte flere skoler, 
men valget faldt på NEXT, fordi det virkede mest 
rigtigt.

Gammeldags holdning til uddannelse
- Da jeg blev klar over, at jeg ville stoppe på stx, 
satte jeg mig ned sammen med mine forældre og 
fortalte dem om mine overvejelser. Det kom noget 
bag på dem – de er af den klassiske opfattelse, at 

der findes to ’rigtige’ uddannelser, hvis man gerne 
vil blive til noget, nemlig stx og hhx. En erhvervs-
uddannelse kunne de slet ikke forholde sig til, for 
det er jo ikke sådan noget, man falder tilbage på…

Victoria ryster lidt på hovedet af den ’gammel-
dags’ holdning til uddannelsessystemet og er 
frustreret over, at det generelt er den fremhersken-
de opfattelse.

- Min far er uddannet elektriker, så han af alle 
burde kunne forstå, at jeg gerne ville prøve kræfter 
med en erhvervsuddannelse. Men han var nervøs for 
min fremtid. Min mor blev decideret ked af det, men de 
ville jo begge to gerne have, at jeg valgte noget, som 
gjorde mig glad – og som jeg kan bruge til noget, siger 
Victoria.

Grundig forberedelse overbeviste
For at understrege over for sine forældre, at en erhvervs-
uddannelse er fuldt ud lige så brugbar som en akademisk 
uddannelse, lavede Victoria en opgave om de uddannel-
ser, hun overvejede. Hver opgave blev 18 sider lang, og 
ikke nok med, at Victoria fik sat sig grundigt ind i, hvad 
uddannelserne gik ud på, så overbeviste det hendes for-
ældre om, at Victoria med en eux åbnede lige så mange 
døre som med en stx.

- Jeg havde ikke troet, at jeg skulle være ’kontormus’, 
griner Victoria, men jeg blev tiltrukket af, at uddannelsen 
er så virksomheds- og virkelighedsnær, som den er. Og 
jeg er virkelig glad for, at jeg lagde det der fra mig med, 
at man ikke kan bruge en erhvervsuddannelse til noget 
og i stedet gik efter mit hjerte.

Den rigtige uddannelse 
giver overskud til fritidsaktiviteter
Victoria bor i Holbæk, og eux business ligger i Ballerup, 
så hun har halvanden times transport med det offentlige 
hver vej. Det generer hende dog ikke det mindste:

- Jeg er vant til det, og jeg gør det gerne, når det føles 
rigtigt. Jeg kan ærligt sige, at jeg er ligeglad med afstan-
den, så længe jeg føler, jeg er det rigtige sted.

Det, at Victoria er begyndt på en uddannelse, hun bræn-
der for, har også givet hende mere overskud i hverdagen, 
og hun overvejer derfor at begynde til skydning igen; 
en hobby, hun tidligere har dyrket i et par år. Derudover 
arbejder hun for NEXT i skolens ambassadørkorps og 
deltager i messer, informationsmøder og foredrag. Ar-
bejdsbyrden varierer, men Victoria er glad for arbejdet, 
så hun føler ikke, at det fylder for meget. Derudover 
bruger hun meget tid på både venner og familie.

En varieret hverdag
Hverdagen på studiet er varieret og interessant. Og ifølge 
Victoria er lektiemængden til at overskue. 

- Der er ikke så mange lektier på GF2. Vi har blokdage, 
hvor vi når det meste, og så er undervisningen tilrette-
lagt af dygtige lærer, der er inspirerende og gode til at 
forklare, så vi også kan tage fat på opgaverne, mens vi 
er i skole. Og går det helt galt med lektiemængden, kan 
jeg bruge noget af min transporttid på at klare lektierne, 
uddyber hun.

De vigtigste erfaringer
Victoria er ikke i tvivl om, at matematikken har været 
det vigtigste faglige, hun har lært på eux business indtil 
videre. 

Taler man om ikke-faglige erfaringer, overvejer Victoria 
det en smule, før hun siger noget:

- Det er gået op for mig, at man kan blive lige, hvad man 
vil. Alle uddannelser åbner lige mange døre, hvis man 
har viljen, så det gælder om at holde fast og ikke at give 
op. Det har personligt lært mig rigtig meget.

Samtidig har Victoria lært at ’turde’ mere – åbne op 
og sige noget i timerne. Selv om der er et relativt stort 
aldersspænd på studiet fra ca. 20-30 år, så er der en god 
stemning i klassen og et rigtig godt socialt sammenhold.

- Jeg har det rigtig godt i klassen. Alle taler med alle, 
og jeg har ikke indtryk af, at nogen føler sig hverken 
klogere eller dummere end andre. Alle hjælper hinanden, 
og det er en stor styrke, da vi alle er ret målrettede med 
vores studier.

Hvad bringer fremtiden?
- Når jeg er færdig med GF2, er der et studiekompeten-
cegivende år, hvor de studerende skal i praktik. Så jeg 
skal så småt til at søge efter praktikpladser. Jeg har tænkt 
på at søge i et konsulenthus inden for kommunikation 
eller økonomi, så det skal jeg have kigget nærmere på.

At økonomi er blevet et interesseområde undrer Victoria 

Victoria Bastholm er 18 år og går på 
eux business (kontoruddannelsen) i Ballerup.
Oprindeligt gik hun på stx, men stoppede efter 
et år og begyndte i stedet på GF2 på eux business.

”Matematik var mit 
værste fag, men nu har jeg 

for alvor forstået det.”
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Victoria 
læser business
i Ballerup, 
og kunne 
faktisk slet 
ikke li’ 
matematik 
tidligere.

Business
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Business

en smule – matematik var som nævnt et af hendes 
værste fag på stx’en. Men det har alt sammen ændret sig, 
forsikrer hun: 

- Jeg har i dén grad forstået det nu. Det tror jeg dels 
handler om, at eux Business er så virkelighedsnær en ud-
dannelse, som den er – jeg kan pludselig se, hvorfor jeg 
skal have matematik, og vi har konkrete eksempler på, 
hvad den skal bruges til – dels, at jeg nu er et sted, hvor 
jeg er virkelig glad for at være og har det godt.

Hvor praktikpladsen fysisk ligger, går Victoria ikke så 
højt op i. Så længe det er et godt sted, hvor hun lærer 
noget og er glad for at være, har hun ikke noget imod 
selv længere transporttid.

- Min far arbejder som konsulent inden for Business 
Intelligence i dag, og det virker som et spændende sted. 
Via hans arbejdsplads har jeg fået øjnene op for HR, så 
en af mine drømme for fremtiden er at blive HR-chef 
eller projektleder inden for HR i en virksomhed. Jeg vil 
også virkelig gerne starte mit eget eventfirma. Jeg elsker 
at arrangere og planlægge fester og har bl.a. planlagt 
egne fester og nogle på min efterskole – hele blæksprut-

te-delen synes jeg er vildt spændende. Og via studierne 
har jeg fundet ud af, at jeg typisk tager lederrollen 
i en gruppe. Det vil gå godt sammen med et eventfirma, 
fortæller hun.

Et godt råd
Står man over for at skulle vælge uddannelse nu – eller 
vælge om, som Victoria selv har gjort – er hendes vigtig-
ste råd, at man skal lytte til sit hjerte og undersøge sine 
muligheder.

- Hvis du har brug for tid efter 9. klasse, så tag en 10. 
klasse. Undersøg dine muligheder. Lyt til de voksne, men 
husk, at det til syvende og sidst skal være dit valg. 

Victoria understreger desuden, at det er vigtigt, at man 
vælger at studere et sted, hvor man har det godt. Et sted, 
der føles rigtigt for en selv – uanset hvad andre så måtte 
sige og mene om ens valg af uddannelse.

- Det er dig, det handler om. Det er din uddannelse. 
Så det med at lytte til dig selv og dit hjerte er virkelig 
vigtigt, slutter hun.

”Det er dig, det handler om. Det er 
din uddannelse. Så det med at lytte 
til dig selv og dit hjerte er virkelig 

vigtigt”

Navn: Victoria Bastholm
Alder: 18 år
Studie: GF2 på eux business i Ballerup
Bor: I Holbæk
Fritidsinteresser: Skydning, venner og sociale medier

Detailhandel

Eventkoordinator

Business på NEXT er bl.a. også ...
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Business

Overvejer du at blive selvstændig 
iværksætter?

Vi har samlet erfaringer fra en 
masse forskellige iværksættere om, 
hvordan deres rejse har været. Der 
er skridt, de alle har taget. Her er 
et nedkog af, hvordan de fleste 
nystartede virksomheder udvikler 
sig fra idé til hverdag.

Inspiration
Du er passioneret og har gode idéer.

Erkendelse 
Du vil gerne være iværksætter – og du tør sige det højt!

Aktion
Du går i gang – så er du iværksætter.

Start-up
Du samler et team, og I arbejder på de gode idéer.

Drift
Start-uppen bliver til et solidt firma.

Vækst
I udvider til andre markeder eller geografiske områder.

Nysgerrig? Så kan en eux business være noget for dig. 
Den giver grundlæggende viden om at drive en virksomhed 
– om det så er din egen eller en, du er ansat i.

DIY start-up

INSPIRATION

ERKENDELSE

DRIFT

VÆKST

START-UP

AKTION
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“For mig er kameraet 
en skitsebog; et instrument 
for intuition og spontanitet”

Henri Cartier-Bresson
Fransk fotograf og en af grundlæggerne af Magnum Photos

Medier & IT
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Medier & IT

Undervisningen fylder ikke så meget i elevpladsen (ca. 
1 måned hvert halve år), og i stedet er der stort fokus på 
learning by doing. 

- Det er fedt at være ansat og blive undervist på samme 
uddannelsesinstitution. Jeg får rig mulighed for at prøve 
de ting af i praksis, som jeg lærer på hovedforløbet, og 
jeg får lov til selv at tage styring på mange af de ting, jeg 
laver. På den måde minder min elevplads i høj grad om 
et ’rigtigt arbejde’, hvor jeg selv får lov til at definere 
mine arbejdsopgaver, fortæller han.

En bred vifte af arbejdsopgaver
Nikolaj arbejder fuld tid på sin elevplads og får i vid 
udstrækning lov til selv at præge sine arbejdsopgaver:

- Det er meget bredt, det jeg laver. Jeg arbejder meget 
med tryksager. På studiet lærer vi at arbejde med en bred 
vifte af forskellige medier, både analogt og digitalt. På 

min elevplads holder jeg mig hovedsageligt til det analo-
ge; roll-ups, bannere, annoncer – bl.a. store busannoncer. 
Og en masse andet. Ud over at lave opgaver rent prak-
tisk, får jeg også øvelse i hele konceptudviklingen, hvor 
jeg får lov til at tænke hele projektet igennem fra ende til 
anden. Det betyder, at jeg nogle gange sidder med nogle 
meget store opgaver til mange penge. Det er både sejt og 
skræmmende.

Frie tøjler 
I forhold til, hvad mange af Nikolajs studiekammerater 
oplever på deres elevpladser, får Nikolaj relativt frie 
tøjler:

- Jeg kan forstå på de andre, at det er meget blandet, 
hvad man får lov til i forskellige virksomheder. Nogle af 
mine studiekammerater har en helt klar rød tråd i deres 
arbejde. Det har jeg ikke på samme måde hos NEXT, 
men der skal jeg til gengæld være progressiv og får lov 

til at prøve kræfter med mange forskellige ting. Det er 
rigtig positivt. Jeg får også lov til at tage ekstra kurser 
og uddanne mig yderligere – kort sagt; jeg får lov til at 
dygtiggøre mig på rigtig mange parametre.

Skoletræthed, ufaglært arbejde,
militæret og en endelig beslutning
Nikolaj har været vidt omkring, før han landede på 
mediegrafikeruddannelsen. Efter folkeskolen tog han en 
hhx, hvilket efter Nikolajs eget udsagn var ’den forkerte 
vej’, men han færdiggjorde den, fordi det blev forventet 
– ikke mindst af ham selv.

- Bagefter var jeg virkelig skoletræt, så jeg besluttede 
mig for at tage tid ud af kalenderen til at arbejde. Jeg 
arbejdede mange steder som ufaglært; som tjener, i et 
callcenter mv. Men jeg begyndte efterhånden at kede 
mig, så jeg tog ud og rejse. Her blev jeg klar over, hvor 
privilegeret man egentlig er i Danmark på uddannelses-
fronten, så jeg brugte nogle kræfter på at finde frem til, 
hvad det egentlig var, jeg gerne ville.

Den oprindelige plan var at komme i militæret, så 
Nikolaj brugte 8 måneder i Den Kongelige Livgarde for 
at finde ud af, om militærvejen var den rette for ham. 

- Det var en fed oplevelse, men jeg kunne mærke, at jeg 
savnede noget kreativt. Det er ikke ligefrem kreativitet 
og tænken ud af boksen, der præger militæret. Så jeg 
begyndte at undersøge, hvad der var af muligheder. Jeg 
tog til en masse forskellige åben hus-arrangementer, 
både på universitetet, Arkitektskolen og DJMX. Egentlig 
troede jeg, at jeg skulle være arkitekt, men efter at have 
været til åben hus endte jeg med at søge ind på linjen 
Visuel Kommunikation. Jeg søgte desuden en tilsvarende 
uddannelse på DJMX, men blev ikke optaget. Der var 
imidlertid stadig åbent for optag på mediegrafikeruddan-
nelsen, så den søgte jeg ind på. Jeg kunne jo lige så godt 
lave noget, indtil jeg kom ind på arkitektskolen, tænkte 
jeg dengang.

Uddannelsessnobberi
Nikolaj fortæller, at han muligvis var lidt af en ’uddan-
nelsessnob’, før han begyndte på mediegrafiker-uddan-
nelsen. At det ikke lød lige så fedt eller virkede lige så 
seriøst at have en erhvervsuddannelse som en akademisk 
en af slagsen. Men hans uddannelsesfordomme er blevet 
gjort helt til skamme:

- Virkeligheden er en helt anden, end jeg troede. Det er 
en virkelig fed uddannelse og præcis det, jeg gerne vil. 
Så jeg blev meget positivt overrasket og gik lynhurtigt 
fra en holdning om, at jeg bare lige skulle gå på uddan-
nelsen, til jeg kom ind på Arkitektskolen, til at jeg klart 

skal færdiggøre mediegrafiker-uddannelsen, fordi det er 
lige det, jeg gerne vil lave.

- Det kan da godt være, at jeg prøver at søge ind på Arki-
tektskolen igen, når jeg er færdig. Det vil tiden vise. Men 
indtil da vil jeg nyde min tid på mediegrafiker-uddan-
nelsen, hvor jeg virkelig får lov til at blomstre. Særligt 
elevtiden på uddannelsen har fanget mig meget. Man 
lærer en masse og får lov til at udfolde sig. Og noget af 
det, jeg har lært mest af, er, hvordan man agerer på en 
arbejdsplads. Det er jo en helt kultur for sig selv.

Kultur på arbejdspladsen
Det at vide, hvordan man forholder sig og agerer i et 
kollegaskab, har krævet mere, end Nikolaj umiddelbart 
havde forestillet sig. Man agerer helt anderledes på en 
arbejdsplads en på en skole, og det der med at have en 
seriøs stilling med masser af ansvar har også krævet sit.

- Det er så fedt at få lov til at prøve. At man tror så meget 
på mig og mine evner, at jeg får lov til at lave de ting, 
jeg gør.

De vigtigste erfaringer
Det vigtigste faglige, Nikolaj har lært på mediegra-
fiker-uddannelsen indtil videre, er kendskabet til og 
brugen af Adobe-pakken. 

- Jeg har lært at bruge de tekniske programmer på en 
helt anden måde. Jeg har altid syntes, det var spæn-
dende, men det har virket uoverskueligt, fordi det er så 
omfattende. Da jeg var færdig med militæret, hentede 
jeg bl.a. Illustrator og PhotoShop, så det kendte jeg lidt 
til i forvejen. Det har jeg oplevet som en fordel. Så det 
kan jeg anbefale, hvis man skal søge ind på en kreativ 
uddannelse – også selv om prisen er lidt pebret.

Nikolaj er ikke i tvivl om, hvad det vigtigste ikke-fagli-
ge, han har lært, er:

- Helt klart, hvordan man agerer på en arbejdsplads. Det 
kollegiale, fordelingen af opgaver, sparringen mv. Det er 
meget lærerigt at have en elevplads og ruster mig 

Multimediegrafiker:
Nikolaj Bybæk er 27 år og læser til mediegrafiker. 
Han har været i gang i lidt over et år og har efter 
GF1 fået en elevplads som mediegrafiker 
i NEXTs kommunikationsafdeling. 

- Jeg har været elev i et halvt års tid og har omkring 
1,5 år tilbage. Sideløbende med min elevplads har 
jeg dage på skolen, så man kan sige, at jeg er elev 
på NEXT i mere end én forstand, smiler Nikolaj, der 
er voksenelev, hvilket betyder, at hans forløb er for-
kortet med ca. et år, så det varer i alt tre år i stedet 
for fire. 

”Jeg får masser af ansvar, 
laver spændende opgaver 
og lærer at begå mig på

en arbejdsplads.”
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Medier & IT
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Medier & IT

i høj grad til at komme ud på arbejdsmarkedet, når 
jeg er færdiguddannet.

Hvad bringer fremtiden?
I forhold til fremtiden, forholder Nikolaj sig afventende:

- Drømmescenariet? Det er et godt spørgsmål. Jeg er 
stadig nysgerrig på en universitetsuddannelse, men vi 
må se, hvad der sker. Lige nu lærer jeg håndværket og 
de tekniske programmer – jeg er ’håndværkeren’, om 
man så må sige. Med en universitetsuddannelse kan jeg 
måske snarere blive arkitekten inden for koncept- og 
designudvikling. Så vi må se, hvad tiden bringer. 

- Det er også fascinerende med de her store, populære 
bureauer, hvor der er masser af fart på, men samtidig 
virker det lidt skræmmende. Og måske det er et lidt 
utaknemmeligt sted? Jeg tror, man får lov til at sætte 
barren højere andre steder, f.eks. på NEXT, hvor jeg er 
nu, og udfolde sig mere fra begyndelsen, fordi man ikke 
nødvendigvis skal bevise alt muligt. Det er selvfølgelig 
heller ikke uvæsentligt, at der er en god work-life balan-
ce, der, hvor jeg ender. Hos NEXT balancerer det super 
godt, og det værdsætter jeg højt. Det er dejligt at have 
tid til at have et liv ved siden af arbejdet. Så er der tid 
til alle mine fritidsinteresser – crossfit, fodbold og løb. 
Og så er jeg lige flyttet på kollegium, så det sociale skal 
selvfølgelig også prioriteres.

Et godt råd
I forhold til at give et godt råd til en, der står over for 
at skulle vælge uddannelse – eller vælge om – trækker 
Nikolaj på sine egne erfaringer:

- Det vigtigste, jeg selv har lært, er, at man skal glemme 
sine egne fordomme og være åben over for, hvad der ly-
der spændende – uanset hvilken uddannelsesinstitution, 
det er på. Det er også en god idé at prøve at tænke over, 
hvor du tror, uddannelsen kan få dig hen. Glem, hvad der 
står på papiret, og tænk i stedet for over, hvilken retning 
du tror, uddannelsen kan bringe dig i.

Det er også vigtigt, at du tager hånd om dig selv; finder 
noget, der lyder spændende, og som du kan mærke 
tænder noget i dig. Tænk over, om du kan forme det 
i den retning, du gerne vil. Og sidst, men ikke mindst: 
Gør, hvad du selv har lyst til. Blæs på, hvad omverdenen 
tænker, slutter han.

Glem, hvad der står på 
papiret, og tænk i stedet 
for over, hvilken retning 
du tror, uddannelsen kan 

bringe dig i.

Om Nikolaj
Navn: Nikolaj Bybæk
Alder: 27 år
Studie: Mediegrafiker
Bor: På Amager
Fritidsinteresser: Crossfit, fodbold, løb

Webudvikler

Fotograf

Teater-, event- og av-tekniker

Medier og IT på NEXT er bl.a. også ...
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Medier & IT

Hvis du har en papirklips, har du 
også en telefonholder lige ved hån-
den. Her ser du, hvordan du kom-
mer fra papirklips til telefonholder 
med få greb – en overraskende sta-
bil en af slagsen, der også dur til 
store telefoner!

1.
Find en papirklips.

2.
Hold fast i bunden af papirklipsen, 
så den har en stor udvendig bue og 
en lille indvendig bue.

3.
Tag fat i den store udvendige bue, 
og buk den på højde med der, hvor 
enden på den lille udvendige bue er.

4.
Så kommer turen til endestykket på 
den lille indvendige bue.

5.
Bøj enden opad, så endestykket er 
parallelt med det knæk, du lige har 
lavet i den store bue.

6.
Nu har du en telefonholder! Stil den 
på et bord med dine to buk opad.

Placér telefonen mellem de to buk, 
der nu perfekt kan holde den!

DIY
Smartphoneholder

2

3
4

65

7

1



Hvem kan jeg blive?26 27www.nextkbh.dk    tlf. 3388 0000

”Intet menneske har 
ret til at være en ama-

tør, når det gælder 
fysisk træning. Det 
er en skam at blive 

gammel, uden at have 
mærket den styrke og 

skønhed en krop er 
i stand til.” 

Sokrates, græsk filosof

Bygge & anlæg
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En helt almindelig dag på jobbet
- Jeg ved ikke, om man kan sige, at jeg har noget, der 
hedder ’en helt almindelig dag’ på jobbet. Jeg mødes 
med min projektleder en gang om ugen for at koordinere 
samarbejdet med Arkitektskolen. Og så arbejder jeg med 
at strukturere de opgaver, der er i hverdagen. Det kan 
bl.a. være at opsøge og opdyrke netværk og finde de re-
levante personer i organisationen, fortæller Jens Kjartan. 

Via Jens Kjartans uddannelse og baggrund har han et 
godt kendskab til faget og dermed samarbejdet, hvilket 
giver ham et godt grundlag for at være med til at etablere 
samarbejdet mellem erhvervsuddannelserne og Arkitekt-
skolen.

Vejen til tømreruddannelsen
Før Jens Kjartan begyndte på tømreruddannelsen på KTS 
(nu NEXT), gik han på Bygningskonstruktørskolen og 
var i praktik i USA i to år. Her arbejdede han hoved-
sageligt med bjælkehuse og fik en fantastisk føling og 
fornemmelse med håndværket.

- Noget af det, der er så fedt ved at være tømrer – eller 
uddannet inden for de fleste andre håndværk – er, at man 
kan rejse med sit fag og sit håndværk, understreger han.
Efter endt tømreruddannelse arbejdede Jens Kjartan for 
sin mester, Keld Pedersen, i fem år. Arbejdet bestod ho-
vedsageligt af byggesager for Slots- og Kulturstyrelsen.

- Noget af det sjoveste var restaurering af gamle 
bygninger i København. Jeg har bl.a. være med til at 
restaurere tagene på hhv. Regensen i Indre By, Amali-
enborg, Davids Samling og pavillonerne i Kgs. Have, 
fortæller han.

Alsidig arbejdserfaring
Efter tiden hos Keld Pedersen, brugte Jens Kjartan et års 
tid på forskellige håndværksopgaver, bl.a. akkordarbejde 
i lufthavnen.

- Vi var et sjak på 4 gutter, der rejste rundt mellem for-
skellige mestre og håndterede byggesager. Arbejdet 
i lufthavnen var alt muligt inden for gips og stål – alt det 
kedelige, der skal laves. Det var en sjov tid, men det var 
hårdt arbejde. Til gengæld tjente jeg også gode penge 
i den tid, det varede, husker Jens Kjartan.

Da Jens Kjartan blev far for første gang, fik han chancen 
for at læse videre, og den greb han. Som studiejob blev 
han underviser på tømrerskolen, hvor han underviste 
i 8 år og fik en diplomuddannelse i erhvervspædagogik. 
Derefter ville han gerne være arkitekt.

- Jeg begyndte på DTU – og endte med at tage en di-
plomuddannelse i erhvervspædagogik – og som studiejob 
blev jeg underviser på tømrerskolen. Det holdt jeg fast 
i, og det blev til 8 års undervisning. Det var efter den tid, 

at jeg tænkte, at jeg gerne ville være arkitekt.

Muligheden for en ny uddannelse
En af de væsentligste årsager til, at det har været muligt 
for Jens Kjartan at veksle mellem en fast indkomst og 
studier, er, ifølge ham selv, hans baggrund som tømrer. 
Og et fleksibelt bagland, naturligvis.

- I dag har jeg tre børn og er godt gift, så det er jo 
nødvendigt at tjene penge for at få råd til det hele. Men 
takket være mit håndværk kan jeg skrue op og ned for 
arbejdsbyrden, forklarer han.

En helt almindelig dag på Arkitektskolen
- Som studerende på Arkitektskolen møder jeg kl. 8 om 
morgenen. Det er ca. en time før alle andre, men jeg 
afleverer børn på vejen, og rytmen passer mig fint. Så får 
jeg også en rolig morgen. Kl. 15.30 går jeg hjem – jeg 
henter børnene på vejen – og så er resten af dagen ellers 
dedikeret til familien. Når ungerne sover kl. 20, er der 
lidt mere ro på, bl.a. til at planlægge familielivet. Selv-
følgelig er der mere travlt i eksamensperioder, men i det 
store og hele er der en super god work-life balance, og 
det er fantastisk at have fleksibiliteten til både at hente 
og bringe børn. Det sætter min kone også pris på, smiler 
Jens Kjartan.

I forhold til Jens Kjartans baggrund som tømrer, ser 
han det hovedsageligt som en fordel, at han har så stor 
indsigt i faget og materialerne:

- På sin vis gør det jo, at man er fanget i nogle antagelser 
og idéer, men det er også en gave i forhold til at kunne 
gennemskue problemstillinger og materialer. Der har jeg 
andre forudsætninger end mine medstuderende, der ikke 
har samme baggrund. Men det kommer jo lige så stille, 
for der er i virkeligheden en enorm tæt kobling mellem 
at være arkitekt og bygge modeller og være håndværker 
og forme materialer.

Hvad bringer fremtiden?
- Det er jo aldrig til at sige, hvad fremtiden bringer, men 
jeg glæder mig til at udforske træets muligheder i arki-
tekturen. Jeg kunne godt tænke mig at drive noget selv-
stændig virksomhed, der giver indblik i folks muligheder 
for at få bygget et hus. Der er meget nudging, når det 
gælder byggeri i træ. Materialet har kæmpe stor betyd-
ning for folks trivsel, og det her med at kunne formgive 
huset indvendigt og bidrage med viden til at træffe de 
rigtige materialevalg er super interessant og relevant.

De vigtigste erfaringer
- Det vigtigste, jeg har lært på tømreruddannelsen, er helt 
klart det at mestre noget. Det at vide, hvad det kræver 

at mestre et fag, er noget helt unikt, og noget, jeg altid 
søger hen imod, når jeg begynder på noget nyt. Jeg vil 
gerne vide, hvordan ting fungerer helt ned i detaljen. 
Det ved jeg med tømrerarbejdet, og det er det samme 
niveau jeg går efter inden for arkitekturen, fortæller Jens 
Kjartan.

Han mener, at noget af det fedeste ved at være uddannet 
tømrer er, at han ved, han har noget at falde tilbage på:

- Så sent som i sommer byggede jeg tag på et sommerhus 
for en af mine bekendte. Der er altid noget, jeg kan tage 
mig til som tømrer, for folk står altid og mangler hjælp 
til at få lavet noget ordentligt håndværk. Jeg har også 
været med til at udskifte tag og vinduer i den andelsfor-
ening, jeg bor i. Mit gamle sjak og jeg bød på opgaven 
og vandt, og så gik vi ellers i gang. Så ved man, at det er 
gjort ordentligt, griner Jens Kjartan, der også har sat sin 
egen lejlighed i stand.

- Jeg har restaureret de gamle gulve i lejligheden frem 
for at rive dem op og lægge et nyt gulv. De gamle 
planker er jo helt fantastiske, men de havde det ikke for 
godt, så der skulle lægges både kræfter og kærlighed i 
opgaven. Derudover har jeg lavet nyt køkken. Der er 
noget fedt ved at kunne bygge sit eget hjem.

Jens Kjartan er meget taknemmelig for at have fået den 
læreplads, han havde hos Keld Pedersen, lige som han 
også er taknemmelig for at have fået muligheden i sam-
fundet for at videreuddanne sig. Lærerne på tømrerud-
dannelsen får også store roser med på vejen.

Et godt råd
Hvis Jens Kjartan skulle give et godt råd til en, der står 
over for at skulle vælge uddannelse – eller vælge en ny 
retning – i dag, ville det være at vælge med hjertet. At gå 
efter passionen, efter det, man brænder for:

- Det er virkelig vigtigt. I alt, hvad jeg har lavet i mit 
arbejdsliv, er det kærligheden til træ, der har drevet mig. 
Lige fra jeg var helt lille og holdt sommerferier i de 
svenske skove, hvor jeg kunne save, hamre og hugge, 
har jeg været drevet af den kærlighed. Og den driver mig 
stadig, slutter han.

Tømrer:
Jens Kjartan Mogensen er 41 år og bor på Nørrebro. 
Han blev uddannet tømrer i 2004 og har arbejdet 
som både tømrer og underviser på tømreruddan-
nelsen. I 2017 begyndte han på Arkitektskolen, men 
har lige nu orlov, da han er i gang med et samarbejde 
mellem NEXTs erhvervsuddannelser og Arkitektsko-
len. Her er han projektkoordinator og konsulent på 
opbygningen af det videnscenter, der skal drive sam-
arbejdet, både pædagogisk og håndværksmæssigt.

Navn: Jens Kjartan Mogensen
Alder: 41 år
Uddannelse: Færdiguddannet tømrer (2004). 
I 2017 begyndte Jens Kjartanpå Arkitektskolen i københavn.
Bor: På Nørrebro
Fritidsinteresser: Familie og venner
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Jens Kjartan Asger

Bjørn Stinus
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Navn: Bjørn Balder Bergkvist Graah
Alder: 28 år
Uddannelse: Færdiguddannet tømrer (2012) og begyndte på Arkitektskolen i 2017

- Det er meget anderledes at gå på Arkitektskolen 
i forhold til at arbejde som tømrer. På skolen er der 
ingen, der giver ordrer som sådan, så jeg er meget mere 
min egen herre. Det gør så bare, at man skal være god til 
at planlægge sin tid. Det går ikke lige så hurtigt som ude 
i den virkelige verden; der er mere tid til at tænke over 
enkelthederne; hvorfor skal det her lige sidde, som det 
skal, osv.

Det falder Bjørn helt naturligt at være, hvor han er i dag. 
Han har efter eget udsagn altid tegnet meget og brugt 
sine hænder. Der er dog på ingen måde tale om, at han 
fortryder sin tømreruddannelse:

- Det er en stor fordel at have den håndværksmæssige 
baggrund. Jeg kan tage udgangspunkt i et konstruktions-
princip på en helt anden måde end mine medstuderende; 
som tømrer har jeg lidt flere værktøjer at gøre godt med. 
Når det er sagt, så kommer alle studerende jo med noget 
forskelligt. Men lige netop til det håndværksmæssige kan 
jeg godt mærke, at de andre bruger mig en del. Det er 

fedt, at man kan være til hjælp på den måde.
Bjørn har haft Jens Kjartan som lærer på grundforløbet 
på tømreruddannelsen, og de har været i lære hos den 
samme mester, så de kender hinanden godt og har også 
glæde af hinanden på arkitektskolen.

- Jeg tror altid, det har ligget lidt i baghovedet, at jeg 
skulle være arkitekt. Min far er selv arkitekt, så jeg har 
interessen med hjemmefra, kan man sige. Og da jeg stod 
i lære, kunne jeg ret hurtigt mærke, at jeg interesserede 
mig for noget andet end de andre. Mange af mine med-
studerende så det mere som et arbejde – jeg så det som 
en mulighed for at videreuddanne mig og få mulighed 
for at dykke dybere ned i tingene.

”Det er en stor fordel at 
have den håndværksmæs-

sige baggrund. Jeg kan 
tage udgangspunkt i et 

konstruktionsprincip på en 
helt anden måde end mine 

medstuderende”

Bjørn Balder Bergkvist Graah er 28 år og uddannet 
tømrer. Han er i gang med andet år på arkitektud-
dannelsen og er meget glad for det.

- Da jeg var i tømrerlære, gik det op for mig, at jeg 
gerne ville have endnu mere indsigt i faget og viden 
om, hvorfor vi egentlig gjorde, som vi gjorde. Jeg 
ville udfordre mig selv kreativt. Selv om man bruger 
hænderne og skaber en masse hver dag, var det 
i mit tilfælde på andres præmisser.

Lige efter Bjørn var udlært tømrer, tog han et 
grundkursus på en kunsthøjskole og arbejdede 
i en børnehave, og undervejs blev han klar over, 
at han gerne ville være arkitekt:
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Bygge & anlæg  på NEXT er bl.a. også ...

Brolægger

Murer

Boligmontering

Snedker



Hvem kan jeg blive?36 37www.nextkbh.dk    tlf. 3388 0000

Bygge & anlæg

”Minimalist living” er trenden. Med et par gode hacks 
og lidt omtanke, kan man indrette sig flot, selv om man 
ikke har meget plads. De mest ekstreme minimalister 
finder vi i Japan og USA. Her er det svært at finde bil-
lige boliger i de store byer – ligesom det er i de danske. 
Derfor er amerikanske unge minimalister begyndt at 
indrette sig i fragtcontainere, som de køber af rederi-
erne. I stedet for at leje eller købe en bolig, køber de 
containeren og lejer en lille industrigrund til at stille 
containeren på. Og så bor de der.

Det er en noget anderledes måde at tænke bolig på, 
end vi er vant til i Danmark. Men derfor kan vi godt 
lade os inspirere. Her har vi samlet fire fif fra mini-
malisterne, der indretter småt og lever stort. 

Den optimerende: Skær benene af
Hver gang der er bordben, stoleben, sengeben eller andre 
”opsatte” møbler, ser minimalisterne en ubrugt mulighed 
for opbevaring. Skær bordbenene af, og skru bordpla-
den fast på en skuffeenhed af samme højde. Så kan du 
gemme dine skatte i skufferne og har stadig samme 
bordplads. 

Den smarte: Udnyt nicher og hulrum
Ofte er der uudnyttede ”hulrum” i din bolig. Det kan 
være et indhak ved vinduet eller nicher rundt om installa-
tioner – f.eks. i hjørnerne. De små ”skævheder” kan man 
bruge som afsæt til hylder. Det giver et skræddersyet og 
individuelt præg, og hylderne kan sættes op med almin-
delige hyldeknægte og lette brædder eller planker.

Den hurtige: Flyt møblerne ud fra væggene
At få plads i en lille bolig kan også nogle gange løses 
med noget så simpelt som at flytte rundt på møblerne. 
Et tip fra minimalisterne er at flytte møblerne væk fra 
væggene. Så virker det mere rummeligt, helt uden at man 
har bygget noget om. Stil f.eks. en sofa eller et aflangt 
bord med den korte side op ad væggen, frem for at stille 
alt langs væggene. Det er hurtigt testet og giver tit et 
overraskende godt resultat.

Og så den kedelige: Ryd op 
Der er ikke nogen pæn måde at sige det på: Hvis man 
vil bo småt, må man tage en alvorlig samtale med sit 
samlergen – hvis man har sådan ét. Det er umuligt at 
skabe opbevaring nok til både en kasse med julegaver, 
du kun beholder for at være høflig, udstyr til sportsgrene 
du for længst er holdt op med at dyrke, tøj du ikke kan 
passe eller gadgets, du ikke kommer til at bruge igen. 

Ryd op og giv væk!

Småt er smart
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”At finde sammen er
begyndelsen, at blive
sammen er fremgang,

at arbejde sammen
er succes.”

Henry Ford
Amerikansk industrimagnat

og grundlægger af Ford Motor Company

Industri
& produktion
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- Vi har ret frie rammer hos os, forklarer Ulrik. Det 
varierer meget fra virksomhed til virksomhed; der er 
nogen, der gerne vil styre det hele og bestemme, hvad og 
hvordan tingene skal udføres, men hos Linatex tror man 
på ’frihed under ansvar’, så jeg får lov til en masse.

Som eksempel fortæller Ulrik om den dag, han fik en 
bestilling på 500 O-ringe – en ny ordre, der ikke havde 
været produceret før, og der derfor ikke var udarbejdet et 
program til at producere den efter:

- Når man får sådan en ordre, jamen så går man jo bare 
i gang. Jeg skrev et program i G-kode på min maskine 
og vendte det med den svend, jeg arbejder sammen med. 
Da han sagde god for den, indstillede jeg både maskine 
og værktøj, og så gik jeg ellers i gang med at producere. 
4 timer tog det at producere 500 emner – en opgave, der 
ellers var afsat 8 timer til. Så jeg var populær den dag, 
smiler Ulrik.

En smuttur omkring gymnasiet
Det lå ikke i kortene, at Ulrik skulle være industritekni-
ker. Ikke indledningsvist, i hvert fald. Efter folkeskolen 
og et år på efterskole begyndte han på gymnasiet, men 
droppede ud efter et år.

- Det var helt forfærdeligt at gå på gymnasiet. Eller – der 
var jo ikke noget i vejen med hverken skolen eller dem, 
jeg studerede sammen med, men det var bare slet ikke 
mig. Det sagde mig ikke noget, og jeg var overhovedet 
ikke glad, så jeg droppede ud efter 1.G. Uden at fortælle 
det til mine forældre. Min mor var mildest talt ikke be-
gejstret for mit valg, mens min far nok forstod lidt bedre, 
hvorfor jeg valgte at gøre, som jeg gjorde. Men alt er jo 
i skønneste orden i dag, og begge mine forældre har set, 
hvor stor en forskel det har gjort for mig at komme på en 
erhvervsuddannelse i stedet, fortæller Ulrik.

Det svære uddannelsesvalg
At det lige blev industritekniker-uddannelsen, Ulrik 
endte på, var lidt af en tilfældighed. Oprindeligt ville han 
gerne have været elektriker, men kom ikke ind på studiet. 
Det fandt han ud af, mens han stod på Roskilde Festival, 
og i samråd med sin mor – over telefonen – nåede han 
frem til, at industritekniker-uddannelsen skulle have 
chancen.

I dag er Ulrik super glad for sit valg, og selv om han 
efterfølgende rent faktisk fik muligheden for at begynde 
på elektriker-uddannelsen alligevel, holdt han ved indu-
stritekniker. Det har han ikke fortrudt.

- Jeg kan rigtig godt lide det. Det er spændende og giver 
mig noget frihed. Efter GF1 kom jeg i lære hos Linatex 
– og jeg er oven i købet kommet på talentholdet, hvor ni-
veauet, engagementet og kravene til en lige er dét højere. 

Det eneste, Ulrik kan komme på, hvor han måske gerne 
ville have valgt anderledes, er, at han i dag formentlig 
ville have valgt at uddanne sig til industritekniker med 
eux. Selv om det tager lidt længere tid, giver det en god 
ballast og god knowhow om, hvordan man læser videre, 
hvis man skulle finde på det.

Ulrik befinder sig dog godt på industritekniker-uddannel-
sen – også uden eux – og han sætter stor pris på arbejdet 
hos Linatex. Han fremhæver bl.a. det gode sammenhold 
mellem kollegerne og den tillid, der er til ham.

- Selv om jeg er den yngste på arbejdspladsen, for-
ventes der noget af mig. F.eks. at jeg hjælper de andre 
elever. P.t. har vi en voksenelev, der er næsten dobbelt 
så gammel som mig, men derfor kan jeg godt lære ham 
noget alligevel. Det er fedt, at man ved noget på trods af 
sin alder. Det er også fedt, at jeg arbejder, når jeg er på 
arbejde, og holder fri, når jeg har fri. Det overlapper ikke 
på samme måde, som mange andre typer job kan gøre. 
Det var bl.a. også noget af det, jeg ikke var så vild med 
på gymnasiet – jeg syntes aldrig, jeg kunne holde rigtigt 
fri fra bøgerne, forklarer Ulrik.

En dag på jobbet
- En typisk dag i min tilværelse som lærling begynder 
mellem kl. 6 og 8. Jeg prøver at møde kl. 7, så jeg kan 
gå 15.15. Men vi har flekstid, så hvis jeg har behov for 
at gå tidligere, kan jeg bare møde tidligere. Eller senere, 
for den sags skyld – så længe jeg har 37 timer i alt på en 
uge, går det op.

Når Ulrik møder på arbejde, starter han sin maskine og 
går ned og siger godmorgen til Per, der er den svend, han 
arbejder sammen med. Mens maskinen varmer op, drik-

ker Ulrik dagens første kop kaffe – den første af mange. 
Hvis ikke der er noget arbejde fra dagen før, kigger Ulrik 
på opslagstavlen for at se, hvilke ordrer der skal produ-
ceres i dag. Maskinen programmeres til den pågældende 
ordre, og så er det ellers i gang med at producere emner.

- Det er egentlig lidt ironisk, smiler Ulrik. Hele mit liv 
har jeg tænkt, at så længe, jeg ikke skulle have noget 
med matematik at gøre, så var jeg åben over for det 
meste. Og i dag er matematik noget af det, jeg bruger 
allermest i mit arbejde. Jeg forstår det på en helt anden 
måde, nu, hvor det bliver brugt til noget praktisk frem 
for alle de der skoleopgaver, hvor man skal sidde og 
regne alt muligt ud.

Giver 100 pct.
- Det at være på en arbejdsplads det meste af tiden giver 
masser af venner og bekendte på en anden måde end 
dem, man får på et studiejob. Det er ikke det samme 
at gå på gymnasiet som at gå på arbejde. Hver dag, du 
møder op på arbejdspladsen, er der en chance for, at du 

bliver den bedste, for det er meget synligt, hvad du yder. 
Og det kan ens kolleger se. Hvis jeg giver 100 pct., får 
jeg 100 pct. igen. 

Ulrik indrømmer, at det ikke er skolegangen, der 
interesserer ham mest, men han ved godt, at den danner 
grundlaget for at mestre de færdigheder, han bruger i sit 
arbejde:

- Når jeg er på arbejde, yder jeg 100 pct. Jeg har stor 
respekt for, at mine kolleger bruger deres egen tid på at 
lære mig noget, og så skylder jeg dem også at høre efter 
og gøre mit bedste. Og det virker. Jeg fik 11 i snit på 
sidste hovedforløb, og det gør mig selvfølgelig glad. Der 
er jo noget fedt ved at blive bedre – ikke mindst fordi det 
i sidste ende kan gøre, at man tjener flere penge, smiler 
han.

Hvad bringer fremtiden?
- Allerførst skal jeg lige blive færdig på studiet. Jeg vil 
gerne gøre det godt og have nogle gode karakterer. Enten 
bliver jeg, hvor jeg er, eller også finder jeg på noget an-
det. Der er mangel på industriteknikere, og jeg kan godt 
lide arbejdet og kammeratskabet på en arbejdsplads, så 

Industri & produktion

Industritekniker:
Ulrik Højlund er 21 år og er i gang med uddannelsen 
til industritekniker. Han er på nuværende tidspunkt 
2,5 år inde i uddannelsen, der i alt varer 4 år, og de 
sidste to år har han været i lære hos virksomheden 
Linatex i Herlev. Efter Ulriks eget udsagn produce-
rer virksomheden ’dimser i plastik’, nærmere be-
stemt løsninger i teknisk plast til industrien, og han 
får lov til at bruge alt det, han lærer i skolen, når 
han er på arbejde – og mere til. ”Studiet giver mig

gode kammerater
og masser af frihed”
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jeg er ikke så nervøs for, om jeg nu 
også kan finde noget andet.

Alternativt overvejer Ulrik at prøve 
militæret ved at tage den værnepligt, 
han endnu ikke har nået. Videreud-
dannelse er også en mulighed – han 
leger lidt med tanken om at videre-
uddanne sig til maskinmester, få et 
job og tjene nogle penge, så han kan 
få sit eget sted at bo uden for byen.

Et godt råd
Hvis Ulrik skulle give et godt råd til 
en, der stod over for at vælge uddan-
nelse – eller vælge om – er han ikke 
i tvivl om, hvad det skulle være:

- Vælg nu det, du tror, du gerne vil. 
Lad være med at vælge gymnasiet, 
bare fordi det er det, alle siger, man 
skal. Hvis du skal i brobygning i fol-
keskolen, så prøv et rigtigt håndværk 
af. Bliv smed eller noget. Måske er 
det lige dig, eller også giver det dig 
en grundrespekt for dem, der gør 
det.

- Det er, undskyld sproget, fandeme 
sjovt at gå på en erhvervsuddannel-
se. Man får et rigtig godt kamme-
ratskab, og man lærer et håndværk. 
Erhvervsuddannelser er for alle, og 
det håber jeg, flere vil få øjnene op 
for. Også kvinder. Det ville være 
fedt med nogle flere kvinder i faget. 
De har alle de samme kompetencer 
som mænd, og arbejdet er altså ikke 
specielt fysisk krævende med alt det 
hjælpeudstyr, der er i dag. 

Har man ikke valgt den rigtige ud-
dannelse første gang, kan man ifølge 
Ulrik altid skifte menin 
 – og retning. 

- Skal du vælge om, så prøv at gå 
i den stik modsatte retning af det, 
du lavede før. Det kan kun blive 
bedre. Og måske får du øjnene op 
for noget, du slet ikke havde tænkt 
på, kunne være lige dig, slutter 
Ulrik.

”Det er, undskyld sproget, 
fandeme sjovt at gå på en 
erhvervsuddannelse. Man 
får et rigtig godt kamme-
ratskab, og man lærer et 

håndværk.”

Om Ulrik
Navn: Ulrik Højlund
Alder: 21 år
Studie: Industritekniker – i lære hos Linatex i Herlev
Bor: På kollegium i Brønshøj
Fritidsinteresser: Fiskeri, kampsport 
og computerprogrammering

Industri og produktion på NEXT er bl.a. også ...Industri & produktion

Om Linatex
Linatex ligger i Herlev og leverer løsninger i teknisk plast og 
gummi til industrien – både som bearbejdede emner/kom-
ponenter og som halvfabrikata (plader, stænger, rør mv.) 
Virksomheden har solid erfaring i branchen, herunder også 
med bearbejdning og håndtering af fødevarekontaktmateri-
aler (dokumentation, GMP og sporbarhed).

Procesoperatør

Værktøjsmager

Smed
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Hvis du vil prøve at lave din egen 
emballage, kan du begynde med en 
mulepose, som du nemt kan lave af 
en gammel t-shirt eller undertrøje. 
Der er flere forskellige fremgangs-
måder, og du behøver ikke engang 
at sy!

Du skal bruge
En t-shirt, tanktop eller undertrøje 
En saks

Sådan gør du
Klip ærmerne og lidt af halsen af, hvis du bruger en t-shirt. Hvis du bruger 
en tanktop eller undertrøje, behøver du ikke at klippe; så kan du bare bruge 
skulderstropperne direkte som håndtag. 

Klip ca. 5 cm lange frynser op fra neden. Frynserne skal være 1½ -2 cm 
brede. 

Bind frynserne sammen ved at slå en knude på frynserne – match en af fryn-
serne fra forsiden med den fra bagsiden, der ligger umiddelbart under, når 
t-shirten ligger fladt ned på bordet. 

Når du holder t-shirten op nu, udgør knuderne ”bunden” af muleposen, men 
der er huller imellem dem. Det løser du ved at skille de to frynseender ad 
efter knuden, holde dem til hver sin side og binde dem sammen med hver sin 
nabo-frynseende. Sådan fortsætter du hele vejen hen, og så lukker hullerne 
sig ét efter et. Til start og slut kan du binde tre frynseender i én knude, så går 
det op. 

Du kan enten have frynseenderne forneden som en flot finish, eller du kan 
skjule dem i den færdige mulepose ved at vende t-shirten på vrangen, inden 
du begynder at binde knuderne. Så vender du den om igen, når alle knuderne 
er slået, og så er de indeni i stedet for udenpå. 

Hvis du kan/vil sy, kan du springe punkt 2-4 over og i stedet sy underkanten 
af t-shirten sammen. Så har du også en ”bund” i muleposen.

Bæredygtig
emballage 1

2

3

4

5
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”Skønhed er ikke 
langt hår, tynde ben, 
solbrændt hud eller 
perfekte tænder. Tro 
mig. Jeg er mere inte-
resseret i kvinder, der 
ikke er perfekte. De 
er mere dragende.”

Emma Watson
Britisk skuespiller og aktivist

Sundhed
& skønhed
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Frisør:

- Det var en rigtig spændende uddannelse, men under-
visningsformen var slet ikke mig. Det var alt for abstrakt 
det der med at skulle sidde med næsen i bøgerne hele 
dagen, og jeg blev rastløs af det, fortæller Maya.

Efter Maya var sprunget fra studiet, var hun i vildrede 
omkring, hvad hun nu skulle. Hun brugte et par år på at 
arbejde og rejse, men kunne ikke slippe pigedrømmen 
om at blive frisør.

- Det har altid ligget lidt i baghovedet, at det kunne være 
spændende at blive frisør, og til sidst valgte jeg at gå 
efter det. Det var lidt særligt i den forstand, at jeg er den 
eneste i min familie, der er begyndt på en erhvervsud-
dannelse, og dén skulle mine forældre lige sluge. De er 
begge lærere og havde indledningsvis opfattelsen af, at 
hvis man har noget mellem ørerne, skal det bruges på 
bøger. De var bange for, at jeg ville komme til at kede 
mig på frisøruddannelsen, men det har heldigvis vist sig 

ikke at holde stik. Tværtimod. Og det kan mine forældre 
jo også godt se nu, så de er meget støttende.

Teori og praksis – og det at lære et håndværk
På frisøruddannelsen kan Maya for alvor få de konkrete 
og praktiske udfordringer, hun har savnet. Efter eget 
udsagn mister hun motivationen, hvis der ikke er noget 
målbart, og det er der i høj grad på en uddannelse, hvor 
der klippes, farves, permanentes mv.

- Jeg er rigtig glad for at gå på uddannelsen. Det er en 
blanding af teori og praksis, og det er lige, hvad jeg har 
brug for; at kunne omsætte det, jeg læser og lærer til 
noget praktisk. Samtidig er jeg utrolig glad for, at jeg kan 
bruge min kreative og æstetiske sans. Jeg glæder mig 
meget, til jeg er færdiguddannet om 3,5 år.

Når det er sagt, er det kommet lidt bag på Maya, hvor 
svært det faktisk er at være frisør: 

- Jeg ved godt, det kan lyde lidt mærkeligt, men før jeg 
begyndte på uddannelsen, tænkte jeg, at jeg da ’bare lige 
kunne blive frisør’. Men sådan er det jo slet ikke. Det 
er utrolig finmotorisk, og der er rigtig mange teknikker 
at holde styr på – det er jo et håndværk fuldt ud på linje 
med andre håndværk.

Frisøruddannelsen er meget varieret, og det passer Maya 
godt. Så er der altid noget nyt at kaste sig over, og man 
når ikke at komme til at kede sig. Der er f.eks. ikke 
noget, der hedder ’en typisk dag på skolen’, forklarer 
hun. Mødetiden er gerne fra 8.15 til 15, men indholdet af 
dagen er altid forskelligt. En blanding af teori og praksis 
og også nogle gange valgmoduler, som læreren har 
bestemt, eller som eleverne har ønsket.

Mulighed for praktik
For at dygtiggøre sig yderligere – og for at prøve noget 
nyt – har Maya netop været 3 uger på et praktikophold 
i Holland sammen med 5 andre fra studiet.

- Det var mest salonarbejde i Holland, og vi lærte rigtig 
rigtig meget. Vores tur betyder, at vi har travlt nu, hvor 
vi er kommet tilbage, og eksamen venter lige om hjørnet, 
men selv om vi ikke har lært præcis det samme, som 
dem, der har været på skolen, har vi fået noget andet og 
er blevet klædt på til salonlivet.

Fritiden
Selv om der er travlt med studierne, føler Maya, at hun 
har fået mere fritid, efter hun er begyndt på frisøruddan-
nelsen:

- Jeg føler faktisk, at jeg har en del fritid nu 
– meget mere, end da jeg gik på gymnasiet eller læste 
på International socialrådgiver. Jeg tænker, det er fordi, 
jeg rent faktisk har fri, når jeg har fri nu. Med mindre det 
er eksamensperiode, har vi ikke så mange lektier, så jeg 
behøver ikke spekulere så meget på studiet, når jeg går 
hjem. Så kan jeg bare holde fri med god samvittighed. 
Det er dejligt.

Derudover bruger Maya tid på sine venner og hobbies, 
mode og trends, der jo til en vis grad overlapper lidt med 
uddannelsen.

Ud med stereotyperne
Maya har sådan set aldrig været i tvivl om, at hun skulle 
lave noget med mennesker, men at det lige skulle være 
frisør har overrasket hende. Også selv om hun altid har 
interesseret sig for hår, makeup og udseende generelt. 
- Egentlig havde jeg ’bare’ tænkt mine interesser som 
en hobby, men frisøruddannelsen integrerer dem jo. Så 
hvorfor ikke gå efter det? Noget af det, der for alvor 

er gået op for mig, efter jeg er begyndt på frisørud-
dannelsen, er, hvor lidt man kan bruge stereotyperne 
til. Tidligere havde jeg en opfattelse af, hvordan ’den 
typiske frisør’ så ud og opførte sig. Men den typiske 
frisør eksisterer jo ikke. Jeg har i høj grad fået afkræftet 
mine fordomme og er blevet meget positivt overrasket 
over, hvor forskellige vi alle sammen på studiet er. Og 
det er jo dét, der er hele pointen med håndværket – det er 
passionen, der binder os sammen, fortæller Maya.

Hvad bringer fremtiden?
I forhold til, hvad fremtiden bringer, er Maya åben over 
for, hvad der måtte vise sig.

- Jeg vil rigtig gerne rejse med mit håndværk. Og noget 
af det, jeg har lært at mit ophold i Holland er, at man 
ikke nødvendigvis behøver at kunne tale sproget i det 
land, man rejser til – håndværket har sit eget sprog. Det 
er både fascinerende og praktisk bare at kunne pakke sin 
taske og rejse. Jeg elsker at rejse, så det er den ultimative 
drøm.

Maya er heller ikke afvisende over for en dag at skulle 
have sin egen salon – eller at blive medejer af en. Gerne 
en salon med grønnere produkter, så vi passer både på 
miljøet og helbredet. Men det er vigtigt for hende, at 
fremtiden er fleksibel, så hun ikke binder sig til én ting 
i de næste mange år.

Et godt råd
Maya kan tydeligt huske, da hun selv stod over for at 
skulle vælge uddannelse. Og hvor bange hun var for at 
vælge ’forkert’. Efter at være havnet på sin rette hylde er 
der dog flere ting, der er gået op for hende omkring hele 
processen:

- Hvis jeg skulle give et godt råd til en, der stod over 
for at skulle vælge uddannelse i dag, så er der flere ting, 
jeg gerne vil fremhæve. F.eks. er det vigtigt at huske på, 
at et fravalg også er et valg, og nogle gange kan det at 
fravælge noget også være en teknik til at spore sig ind på 
det rigtige. Hvis du ikke er motiveret for at studere lige 
nu, så lad være – det er også et valg. Men det allervigtig-
ste er nok, at du dropper stereotyperne. Du behøver ikke 

Maya Mazanti er 22 år og går på GF2 på frisøruddan-
nelsen. Hun har en stx og har tidligere prøvet kræfter 
med studiet International socialrådgiver på Metropol 
på Frederiksberg, men savnede noget mere konkret 
og praktisk indhold:

- ”Den ideelle kombi- 
nation af teori og praksis, 

kreativitet og æstetik”
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få dit billede af dig selv til at passe 
ind et sted – se i stedet for på, hvilke 
drømme og ambitioner du har. Og 
hvis det hele bliver lidt for meget, 
er det en god idé at fjerne sig lidt fra 
det. Tag ud og rejs. Bestig et bjerg. 
Bliv lidt bange. Bare gør noget helt 
andet, så du ser dig selv lidt udefra 
og får et nyt perspektiv.

- Og sidst, men ikke mindst: Hvis 
du har en passion lige nu, så gå med 
den, og sig til dig selv, at ’lige nu 
er det dét her, jeg vil’. Men hvis det 
viser sig, at uddannelsesformen slet 
ikke er dig, og du ikke trives, er det 
okay at vælge om. Én ting er, at du 
kan se dig selv inden for et bestemt 
fag om mange år. En anden ting er, 
at du skal kunne se dig selv gå på 
uddannelsen i mange år. De to ting 
hænger sammen, og du gør ikke dig 
selv nogen tjenester ved at gå på et 
studium, du ikke kan fordrage, for 
at komme ud til det, du tror, er dit 
drømmejob, slutter Maya.

”Et fravalg også er et valg, 
og nogle gange kan det at fravælge 
noget også være en teknik til at 
spore sig ind på det rigtige.” 

Navn: Maya Mazanti
Alder: 22 år

Studie: Frisør på GF2
Bor: På Frederiksberg

Fritidsinteresser: Mode, trends, makeup og sociale medier

Kosmetiker

Fitness

Sundhed & skønhed på NEXT er bl.a. også ...
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Hvor sjældent er det ikke, at bæredygtighed og lækker-
hed forenes i noget, der ikke er særligt dyrt? Kokosolie 
er et af de sjældne tilfælde. Det er hårkur, bodylotion, 
neglerodscreme og sårheler i ét – nåja, og så kan man 
stege mad i det. Olien kaldes også kokosnøddesmør, 
fordi den er i fast form under 25ºC. Den kan købes 
i de fleste supermarkeder, og man kan enten vælge 
varianten med den naturlige, søde duft af kokos eller 
den duftfri, hvis man foretrækker det. Kokosolien er 
starten på mange skønhedslifehacks, fordi den kan
bruges både ren eller som basis i dine egne skønheds-
produkter. Her får du et par begyndertricks:

Til håret
Kokosolien kan bruges som en ”dyb 
balsam” ved at massere den let ind 
i håret før hårvask. Hvis du har tid, 
kan du endda lade olien sidde i en 
times tid, før du vasker den ud i en 
grundig hårvask. Så bliver håret 
blødt og lidt glinsende.

Hvis du er en af dem, der får filtret 
hår, når du er ude og svømme, så 
kan du komme kokosolie i spidser-
ne. Det beskytter både over for klor, 
som der er masser af i svømme-
haller, og kombinationen af sol og 
saltvand på stranden.

Til huden
Mange med meget følsom eller 
allergisk hud tyer til kokosolie, som 
skulle være god til både at styrke og 
blødgøre sund såvel som beskadiget 
hud. Skuespilleren Emma Watson 

sværger til den, fordi hun har meget 
følsom hud. Hun bruger den bl.a. 
som øjenmakeupfjerner, hvor koko-
soliens bløde tekstur er skånsom for 
huden omkring øjnene, mens olien 
opløser makeuppen. Begge dele 
kan fjernes med en vatrondel eller 
lignende.

Du kan også lave din egen body-
scrub ved at blande kokosolie med 
groft salt eller sukker. Som udgangs-
punkt kan du prøve blandingsforhol-
det 2x kokosolie til 1x salt/sukker og 
tilføje mere salt eller sukker for en 
grovere scrub eller mere kokosolie 
for en blødere scrub. 

Kokosolie får også meget ros i 
forbindelse med den almindelige 
hudpleje, f.eks. som fugtighedsgi-
vende bodylotion. Hvis olien er i fast 
form – og det er den oftest i danske 

temperaturer – kan du lige varme 
den i hånden et par sekunder. Så 
genfinder den sin flydende form og 
kan smøres på som bodylotion. 

Til såret
Et videre karaktertræk ved kokoso-
lien er, at den både er antibakteriel 
og svampedræbende, derfor kan 
den bruges til at dulme mindre 
skrammer eller kløe. Ved at smøre 
med kokosolie kan du også lægge et 
beskyttende lag over et mindre sår, 
der er i gang med at hele.

NB allergitest: Meget få er allergiske 
over for kokosolie, men det er altid 
smart at teste om du skulle være 
allergisk. Det kan du gøre ved at 
smøre kokosolie på et lille sted på 
den følsomme hud på indersiden af 
håndleddet og vente et par timer for 
at se, om der kommer en reaktion.

Godhed i en nøddeskal
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”Det, der gør Superman til en 
helt, er ikke, at han har super-

kræfter, men at han har visdom-
men og modenheden til at bruge 

de kræfter rigtigt.”
Christopher Reeve, skuespiller, spillede Superman gennem 15 år

Gymnasier
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Film- og tv-linjen:

Christian har aldrig rigtig været i tvivl om, at han skulle 
på gymnasiet, men Københavns Mediegymnasium var 
ikke umiddelbart et, han havde overvejet, før han hørte 
om den gennem sin nabo, der i dag går i 3.G.

- Da han gik i 1.G, og jeg stadig manglede at finde ud af, 
hvilket gymnasium jeg skulle vælge, fortalte han mig om 
skolen, der på det tidspunkt var helt ny. Jeg syntes, det 
lød meget fedt, så jeg var på en introdag derude, hvor vi 
kom rundt og så skolen, og alle de muligheder, der var i 
den. Det er jo en kæmpe skole med masser af lokaler, der 
bare venter på at komme i brug, og det kunne jeg sagtens 
se potentialet i. Desuden virkede det som et lettilgænge-
ligt sted forstået på den måde, at folk var imødekommen-
de og lærerne unge.

At skolen ligger lige ved Forum på Frederiksberg var 
også en faktor set i forhold til transporttid. Christian 
bor på Østerbro og havde oprindeligt forestillet sig, at 
han skulle gå på Ørestad Gymnasium, der også har en 
film- og tv-linje, og som med Christians ord virker som 

et fedt sted. Men i praksis ville det komme til at betyde 
uforholdsmæssigt meget transporttid, konstaterer han. 

En dag på gymnasiet
En typisk dag på Københavns Mediegymnasium be-
gynder kl. 8.15 og slutter mellem kl. 14.30 og 16.45, alt 
efter om det er en af de korte eller en af de lange dage. 
Lektiebyrden varierer – lige nu, midt i 2.G, er der en del 
at se til med bl.a. afleveringer, men generelt set er den 
ikke uoverskuelig, mener Christian.

Dagene er meget alsidige; hver mandag er f.eks. studie-
dag, hvor klassen arbejder praktisk med et bestemt tema. 
Senest var det raketvidenskab, hvor klassen var på tur, 
og læreren lod dem fyre vandraketter af, hvis bane de så 
skulle filme, analysere og logge. Der er også forskellige 
foredrag, bl.a. om pressefotografering, og praktiske øvel-
ser, så generelt er Christian godt tilfreds med den faglige 
sammensætning.

- Jeg kunne dog godt savne, at vi laver lidt mere af 

det praktiske. Teori er fint nok, men jeg vil gerne lære 
mere om film og tv i praksis. Jeg kan dog mærke, at det 
kommer langsomt, og lærerne er heldigvis også meget 
lydhøre over for vores ønsker. Jeg har f.eks. aftalt med 
vores tv-lærer, at vi skal have et videostudie, og jeg er 
lige nu i gang med at starte en fotoklub på skolen. Så det 
praktiske er der – det måtte bare gerne snige sig endnu 
mere ind i undervisningen, end det allerede gør.

Lydhørhed giver engagerede elever
At lærerne er lydhøre over for elevernes ønsker, er en af 
de helt store fordele ved skolen, mener Christian:

- Det er jo fantastisk, at vi kan få lov til at prøve kræfter 
med så mange ting. Fotoklubben, f.eks. Ud over et 
fotostudie skal vi have et mørkekammer, så vi kan frem-
kalde billeder på gammeldags manér. På den der måde, 
man ellers kun ser i film. Det kunne være spændende at 
prøve. Og så har jeg lige afleveret en regning på indkøb 
af udstyr til fotostudiet til rektor. Så det udvikler sig lige 
så stille. Nu skal vi så bare finde ud af, hvordan det skal 
køre. P.t. har vi nogle konkurrencer et par gange om 
måneden, hvor eleverne sender billeder ind. Men vi skal 
have gang i meget mere.

Det startede med en iPod Touch …
Christians store engagement i skolen og de fagrelevante 
aktiviteter skyldes, at fotografering, film og tv er hans 
store passion og har været det i mange år. Som 10-årig 
fik han en iPod Touch i fødselsdagsgave og begyndte at 
lave kortfilm og stopmotion med sine LEGO-figurer. 

Senere var det løbehjulstricks, der blev filmet, og efter-
hånden som han fik øvet sig mere på fototeknikken og 
blev bedre, købte han et rigtigt kamera og begyndte at 
redigere rigtigt. Redigeringsværktøjerne, teknikken og 
finessen har han alt sammen lært sig selv med hjælp fra 
nettet og på aftenkurser, og han er ikke i tvivl om, at det 
kommer ham til gode på studiet:

- Jeg er nok en af dem, der kan mest med film og foto i 
forvejen af dem i min klasse. Det betyder, at jeg er ret 
godt med, og at jeg kan hjælpe de andre, hvis læreren 
ikke lige har tid, siger han.

Studierelevant fritid
Fritiden bliver også brugt på film og tv på studiejob-
bet hos Atletik TV, der er en afdeling af Dansk Atletik 
Forbund, hvor Christian indtil for et par år siden selv var 
meget aktiv.

- Jeg gik på atletikskole i 7., 8. og 9. klasse. Jeg dyrkede 
stangspring og har gjort det i næsten 10 år, men jeg følte, 
at jeg var nået til vejs ende med det, om man så må sige. 

Nu vil jeg gerne prioritere skolen og foto og video, men 
jeg synes selvfølgelig, at det er fedt, at jeg stadig kan 
have en fod inden for i atletikverdenen via mit arbejde, 
fortæller Christian og fortsætter:

- Der er mange fede oplevelser forbundet med mit arbej-
de, og samtidig er det så studierelevant, som det bliver. 
Jeg rejser meget med jobbet, bl.a. har jeg været på Island 
for at dække de nordiske mesterskaber i trailløb og siden 
i Holland for at dække europamesterskaberne, også i 
trailløb, hvor Anna Emilie Møller vandt guld. Det var 
nogle gode ture, og det var stort, at de optagelser, jeg har 
lavet, blev vist både på TV 2 og TV 2 Lorry.

De vigtigste erfaringer
Christian føler allerede, at han har lært meget på gymna-
siet. Og skal han sætte fingeren på det vigtigste faglige, 

han har lært, fremhæver han det kommunikationsmæs-
sige – at se på målgruppen og vinkle sit stof specifikt til 
dem. Hvorfor skal du sige ét til nogen og noget andet 
til andre, funderer han, og understreger, at det er meget 
brugbart for det, han laver. 

Derudover trækker han begrebet ’filterbobler’ frem som 
noget meget relevant; et begreb, hans mediefagslærer 
har introduceret ham til, og som dækker de bobler, man 
skaber om sig selv i brugen af sociale medier.

Men selv om fagligheden er i top på Frederiksberg, er 
det jo ikke studier det hele. Og skal Christian fremhæve 
det vigtigste ikke-faglige, han har lært indtil nu på gym-
nasiet, er det nok, at det er gået op for ham, at lærerne er 
helt almindelige mennesker, man kan tale med. Som man 
kan forklare ting, som lytter, og som er meget rimelige.

- Der er mange unge, nyuddannede lærere hos os. Det er 
hyggeligt, at man kan tale med dem på et venskabeligt 
plan, og at vi har ting til fælles. Vi kan f.eks. tale om 
computerspil – det var ikke lige det, jeg havde regnet 
med, da jeg begyndte på studiet; på min folkeskole var 
lærerne gamle. Og selv om de havde været verdensme-
stre i alt muligt, var det længe siden, så det virkede ikke 
så aktuelt. Det er det her. Det føles som om, vi er meget 

Christian Skylv er 17 år og går i 2.G på Københavns 
Mediegymnasium; film- og tv-linjen på htx:

- Jeg er rigtig glad for at gå der. Det er en super 
hyggelig skole, hvor folk er sociale og har det godt 
med hinanden på kryds og tværs af studieretnin-
gerne. Både det faglige og det sociale er på et plan, 
hvor alle kan være med. Og så er det fedt, at der 
er en fælles forståelse for, at det er helt ok at være 
lidt ekstra nørdet med sit fag, smiler Christian.

”En spændende skole med 
lydhøre lærere og plads til 

gode idéer”
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”Når det gælder uddannelse, synes jeg gene-
relt ikke, at det faglige tæller så meget. Gå 

hellere efter et miljø med mennesker, du har 
det godt med, så skal du nok lære noget.”

Navn: Christian Skylv
Alder: 17 år

Studie: 2.g på Københavns Mediegymnasium, 
Film- og tv-linjen
Bor: På Østerbro

Fritidsinteresser: Film, fotografering og video

Gymnasielivet er også venskab og hyggestunder

NEXT Gymnasier ...

lige, og så er det bare sjovere at have en fornemmelse 
af, at ens egne meninger er lige så vigtige som lærernes. 
Næsten, i hvert fald. Eleverne bliver brugt til noget, og 
lærerne anerkender, at vi altså også ved noget.

Hvad bringer fremtiden?
Hvordan fremtiden bliver, ved Christian ikke, men han 
vil gerne arbejde videre med video på sine egne præ-
misser. Han har lige taget hul på et projekt sammen med 
en af sine venner, hvor de laver korte, sjove sketches til 
brug på Facebook. Og det vil han gerne videreudvikle:

- Det må gerne være sjovt. Reenactments, f.eks. Jeg kun-
ne godt tænke mig at komme ind i en nyere virksomhed 
og lave noget, der ikke rigtig findes endnu. Noget, der 
er ved at blive udviklet, hvor jeg kan komme med fra 
begyndelsen. 

Et godt råd
Christian er glad for at være havnet på den rette hylde, 
men stod han selv over for at skulle vælge ungdomsud-
dannelse nu, ville han gerne have vidst, hvad han ved i 
dag:

- Når det gælder uddannelse, synes jeg generelt ikke, at 
det faglige tæller så meget. Gå hellere efter et miljø med 
mennesker, du har det godt med, så skal du nok lære 
noget. Det er vigtigere, at du har 3 gode år, hvor du lærer 
at omgås mennesker, du synes er søde og sjove.

Måden at finde ud af, om folk er søde og sjove? Besøg 
de skoler, du overvejer. Det giver dig en fornemmelse 
af, hvordan det er at være der. Jeg var på besøg på en 
håndfuld forskellige gymnasier, og NEXT var det sted, 
der virkede mest lettilgængeligt og som et godt sted. Og 
det har heldigvis vist sig at holde stik, slutter han.
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Det er ikke kun i kroppen, du har muskler. De små, 
grå hjerneceller øverst oppe er også en muskel. Du kan 
derfor træne hjernen, så den udvikler sig og holder sig 
fleksibel ligesom dine andre muskler. Du kan f.eks.træ-
ne hukommelsen. Herved skulle du på den korte bane 
kunne stoppe med at lede panisk efter dine nøgler eller 
telefon, når du er på vej ud af døren. Mere langsigtet 
skulle det også være godt for at lære nyt. Ikke dårligt!

Gorm den Gamle forestiller vi os som en gammel bed-
stefar, der giver dig en madpakke og står og vinker farvel 
i døren.
Harald Blåtand løber dig i møde med sit store blå smil 
og vil følges. I kigger ind af vinduet til naboen, da i går 
forbi. Der står Sven Tveskæg og barberer sine to skæg. 
Hans søn,
Harald den 2. kommer løbende ud og følges også med 
jer. Så er der to x Harald og dig. Det er godt, at I er tre 
nu, for 
I skal forbi det lille torv, hvor de store drenge står:
Knud den Store og
Hardeknud. De begynder at følge efter jer, da i prøver 
på at luske jer forbi. Men heldigvis står
Magnus den Gode ved busstoppestedet. Han tager jeres 
parti, og han og hans ven
Svend Estridsen får gennet ballademagerne væk.

Det var de første otte konger af Danmark. Og hvis du vil-
le huske de 45 næste regenter, kunne du digte videre på 
historien – indtil du når i skole sammen med Dronning 
Magrethe, Kronprins Frederik og Prins Christian.

Sådan kan du lave din egen historie med det, du 
gerne vil huske – om det er alle navnene på musikere i 
K-popbands for at imponere vennerne, hovedstæderne i 
Latinamerika til en geografitest, eller dine replikker til et 
teaterstykke. Selv hvis du ikke har brug for at lære noget 
udenad, træner øvelserne din hjernemuskel. Med bare 
10-20 minutters træning om dagen, f.eks. i bussen eller 
toget, kan du mærkbart styrke din hjerne!

Loci-metoden
Her er en klassisk hu-
kommelsesteknik, som du 
kan tage i brug med det 
samme, hvis du vil spille 
lidt med hjernemusklerne. 
Loci-metoden er baseret 
på at kombinere location 
(sted) og information. 
Først skal du ”placere” 
informationen på en rute, 
så kan du træne ruten. 
Derefter kan du gå tilbage 
og ”hente” informationen 
igen. 

Sådan fungerer det
Du har noget, du gerne vil 
huske eller lære udenad, 
f.eks. en liste eller en 
rækkefølge, en præsenta-
tion eller tale, eller måske 
en indkøbsliste. Fokusér 
på dét. 

Forestil dig så et sted eller 
en rute, som du kender 
rigtigt godt. Det kunne 
være vejen til skole fra 
dit barndomshjem, som 
du har gået tusinder af 

gange, togturen hen til 
mormor, som du tit har 
kørt, eller en anden rute, 
du kender rigtig godt og 
ikke glemmer.

Vi kunne f.eks. prøve at 
lære kongerækken udenad, 
og vi vælger en gåtur i 
skole til at huske den. Vi 
begynder derhjemme – på 
ruten – og med Gorm den 
Gamle, den første konge 
af Danmark. Så bevæger 
vi os på vej i skole, og 
”placerer” de næste kon-
ger undervejs i historien, 
så det er muligt at huske 
navnene og rækkefølgen.

Træn din hjerne!
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Vælg det, der får dig til at skinne!

Af Ole Heinager
Det er ikke alle, der er skabt til at 
sidde med næsen i en bog. Og hel-
digvis for det. Uddannelse er andet 
og meget mere end at læse. Uddan-
nelse handler om at lære og om at 
udnytte sit fulde potentiale. Lige så 
forskellige, vi er som mennesker, 
lige så forskellige er vores evner og 
talenter. På NEXT tror vi på, at alle 
har både talent og potentiale, men vi 
tror også på, at alle lærer forskelligt. 
Vi favner bredt, så uanset om du 
drømmer om at blive forsker eller 
frisør, kan du begynde rejsen derhen 
på NEXT.

Det almene gymnasium er ikke for 
alle, som vil læse videre. 
Hvor gymnasiet tidligere var for 
de få, er der i dag 43 pct. af en 
ungdomsårgang, der søger ind på en 
stx. Det er blevet en tendens, at alle 
skal på det almene gymnasium, oven 
i købet ofte på trods af manglende 

De 7 intelligenser
Hjerneforskeren Howard Gardner 
lancerede i begyndelsen af 80’erne 
sin teori om multiintelligens: Hvordan 
vi alle er født med forskellige typer 
intelligens, og hvordan vi udvikler 
og benytter dem meget forskelligt 
gennem livet. En del af studiet omkring 
multiintelligens redegør for, hvordan 
man kan lære bedre, hvis undervisnin-
gen tilrettelægges efter den/de bedste 
læringsmetoder hos den enkelte – alt 
efter intelligens.

Ingen type intelligens er bedre eller fi-
nere end andre – de er bare forskellige.
De forskellige typer intelligens er:

Sproglig 
Logisk/matematisk 
Rumlig/visuel 
Kropslig/kinæstetisk 
Musikalsk 
Social  
Selvindsigt 

Vidste du
I Taiwan er snedkeruddannelsen en 
universitetsuddannelse på Ph.D-niveau. 
Der kræves store kundskaber for at 
mestre håndværket til fulde, og uddan-
nelsen anses derfor for at være fuldt 
ud på linje med – eller højere end – en 
akademisk uddannelse.

Om Ole Heinager
Ole Heinager er administrerende 
direktør på NEXT. Han har tidligere 
haft flere direktørstillinger inden for 
forskellige offentlige styrelser og er 
i dag medlem af en række udvalg og 
bestyrelser. Blandt andet er fomand 
for Danske Erhvervsskoler og 
 -Gymnasier - Lederne. Desuden 
er han styregruppeformand for 
Copenhagen Skills.

motivation eller evner. Men det almene gymnasium er ikke for alle, som vil 
læse videre. Der er flere gymnasiale retninger (hhx - handelsgymnasium og 
htx - teknisk gymnasium), hvor det praktiske og koblingen til det teoretiske 
fylder meget mere. Og endelig er der både eux og erhvervsuddannelserne, 
som også giver mulighed for at læse videre. Der er således mange veje at gå, 
hvis man gerne vil læse videre, men de er bare ikke så kendte som det almene 
gymnasium.

Fantastisk frisør eller halvdårlig professor?
Der er rigtig mange veje i uddannelsessystemet, men vi ser dem typisk ikke. 
Det skyldes, at vi er fastlåst i de potentialer, vi har, i samfundets forventnin-
ger til ’den rigtige uddannelse’ og i italesættelsen af overbogligheden. Når 
man finder ud af, hvad man brænder for og er god til, kan uddannelsesvalget 
baseres på det. Og det er langt bedre at blive en fantastisk frisør med mulig-
hed for at videreuddanne sig senere, hvis lysten er der, end det er at blive en 
halvdårlig professor.

Bredere kompetencer
Der er ikke noget galt med bøger, men problemet opstår, når det boglige de-
kobles fra det anvendelsesorienterede – den praktiske virkelighed - eller det 
alene kun er bøgerne, som bliver bragt i spil. Så mister vi rigtig mange unge 
mennesker, der ikke har mulighed for at udfolde deres potentiale, da de helt 
grundlæggende lærer på en anden måde end den klassiske ”røv til sæde”-un-
dervisning med næsen i bøgerne. 

På en eux er det boglige koblet med det anvendelsesorienterede. Det er i dét 
krydsfelt, man for alvor lærer sit fag og samtidig får bredere kompetencer. 
Jeg ser specielt de unge få lys i øjnene, når de går fra at have været nogle af 
dem, der var de mest demotiverede i folkeskolen, til efter et halvt års tid på 
NEXT pludselig at være blevet gode til f.eks. matematik – og dette samtidig 
med, at de pludselig også mestrer et fagligt håndværk. 

Og det er det, det hele handler om: I stedet for at tvinge de unge ud i at vælge 
på baggrund af tendenser, akademisk snobberi og ’plejer’, understøtter vi 
hos NEXT deres potentiale og ser, hvor og hvordan de kan udvikle sig bedst 
muligt.

Det, der gør os unikke som mennesker
I en stadig mere digital hverdag overlades flere og flere arbejdsopgaver til 
computere og robotter. Teknologien er blevet forfinet og kan mange af de 
samme ting, som mennesker kan i dag – i hvert fald, hvis man kigger på den 
sproglige og matematisk/logiske intelligens. Men det, maskinerne ikke kan 
– endnu, i hvert fald – er det, der gør os unikke som mennesker, og det, der 
faktisk favnes af mange af erhvervsuddannelserne; vores evne til at tænke 
kreativt, indgå i sociale relationer, samarbejde mv. Og det er det, vi skal 
udvikle via vores valg af uddannelse. 

Gå efter det, du brænder for
Så stop med bare at følge strømmen, og gå i stedet efter det, du brænder for. 
Du hviler bedst i dig selv der, hvor du har et talent. Du skal selvfølgelig sta-
dig stramme dig an, men forestil dig, hvordan det er at have et arbejde, du er 
rigtig dygtig til, frem for et arbejdsliv, hvor du laver noget, du er halvdårlig 
til. På NEXT får du den vejledning, du skal bruge, for at finde din rette hylde 
og for at komme til at skinne!

Valg er mange ting. Der er rigtige valg, forker-
te valg, forventede valg og uventede valg. Især 
når det gælder uddannelse, er der pres på for at 
vælge rigtigt. Men det, der er rigtigt for nog-
le, behøver ikke være det rigtige for dig. Dit 
rigtige valg er det, der får dig til at skinne og 
udnytte dit fulde potentiale.
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Livet er et eksperiment. Ikke en generalprøve.

En uddannelse er ikke længere for 
livet. Men for tiden. Det siges, at 
mindst 50 pct. af alle fremtidens 
jobs ikke findes endnu, hvoraf man-
ge af dem vil opstå via kombinatio-
ner af flere fag. Som man kan opnå 
skills i løbende igennem livet. Per-
sonlig interesse – og altså ikke status 
og tradition - er derfor det vigtigste 
ved valget af ens første uddannelse. 
Uvidenhed som undskyldning for at 
vælge sikkert, men forkert, er spild 
af liv. 

Af Emilia van Hauen
Steve Jobs, en af grundlæggerne 
af verdens mest værdifulde firma, 
Apple, havde lovet sine forældre at 
tage en universitetsuddannelse. Hans 
motivation var imidlertid ret lille, og 
derfor droppede han ud efter et enkelt 
semester. Han forsatte dog med at 
følge de kurser, der interesserede ham, 
og tog derfor et kalligrafi-kursus, som 
ikke havde noget med noget at gøre, 
da han allerede dengang arbejdede 
med computere. Ikke desto mindre 
blev det netop kalligrafien, der gjorde, 
at han bl.a. fandt på ikoner som en del 
af brugerfladen og dermed ændrede 
markedet afgørende mod mere bruger-
venlighed og intuitiv navigering.

Det var altså ikke målrettet opsøgning 
af viden knyttet til hans arbejde, der 
gjorde ham original. Det var, at han 
fulgte sin egen interesse og pludselig 
kunne lave nye kombinationer, som 
blev dagsordensættende for resten af 
markedet. Denne måde at udvikle og 
uddanne sig selv på er fremtiden.

Allerede nu lever vi i den fjerde 
industrielle revolution, der er defineret 
af bl.a. førerløs transport, 3D-print, 
AI (kunstig intelligens), bioteknologi, 
virtual reality og flere andre nyere 
teknologier, og det har gjort, at en 
del af vores udvikling i dag foregår 

eksponentielt, fremfor lineært, som vi 
ellers har været vant til. Forskellen på 
de to er som forskellen på at overskue 
enten en afstand på 60 meter eller en 
afstand, der svarer til næsten 27 gange 
rundt om jorden. Det første (lineære) 
kan vi deale med og dermed planlæg-
ge efter og på den måde både være 
forudseende og have en vis kontrol 
over, hvilket til gengæld er fuldstæn-
dig umuligt i det sidste (eksponen-
tielle). Derfor giver det ikke længere 
mening at tale om at sikre sin fremtid 
ved at vælge ”den rigtige” uddannelse, 
for det er blevet langt mere umuligt at 
gætte, hvad fremtiden får brug for af 
kvalifikationer.

Det fornuftige valg er derfor et valg ud 
fra interesse. Og det er smart. For når 
det er den personlige interesse, der får 
lov til at styre valget, er man allerede 
fra starten af både åben overfor det, 
man møder under studiet, og ofte også 
ambitiøs, fordi man ganske enkelt ikke 
kan lade være. Disse tre egenskaber, 
åbenhed, interesse og ambition, kan 
til gengæld sikre én en bedre fremtid, 
fordi man bliver mere selvkørende 
og måske også bliver mere drevet til 
at tænke originalt, være modig og i øv-
rigt finde sammen med andre, der har 
de samme interesser og på den måde 
skabe gode og udviklende fællesska-
ber. Alt sammen vilkår, der giver en 
sikrere og lysere fremtid.

Generation Z, der er født mellem 
1996-2010, er karakteriseret ved, at de 
vokset op under et familiedemokrati, 
hvor de har oplevet at blive taget seri-
øst, både som medlemmer af familien 
med beslutningsret og som forbrugere. 
Det har gjort dem mere hierarki-løse, 
end vi tidligere har set, og det, de 
respekterer, er ikke en stilling, men 
personlige egenskaber og faglighed. 
Derfor er det afgørende, at den unge 
oplever, at enten læreren eller lederen 

opleves autentisk, hvis der skal ske 
et frit følgeskab. De er også igennem 
hele skoleforløbet blevet trænet i at 
være kreative og tænke i projekter. 
Ligeledes er de blevet opmuntret til 
at være drevne performere forstået på 
den måde, at de er vant til at stille sig 
selv frem med det, de har at tilbyde 
fællesskabet, i stedet for at vente på at 
blive opdaget af efterspørgerne eller 
de, der har magten. 

Vil man forstå generation Z’s liv og 
ambitioner, skal man være obs på, at 
de unge i dag er forbundet digitalt, 
globalt og socialt på en måde, så det 
overskrider de geografiske grænser og 
de sociale klasser. Hvad du er, betyder 
langt mindre, end hvem du er, og hvad 
du kan bidrage med til fællesskabet. 
De unge orienterer sig mod fællesska-
ber på en lidt anden måde, end vi tid-
ligere har set det. Indenfor sociologien 
taler man om bundne fællesskaber, 
som fortrinsvis er præget af, at man er 
tvunget sammen for at overleve. Der-
for handler det langt mindre om det 
enkelte individs ønsker og behov, og 
langt mere om at tilpasse sig gruppen, 
så den samlet set kan overleve. 

Moderne frie fællesskaber har imidler-
tid tillid som centrum. Tillid mellem 
medlemmerne og tillid til projektet. 
De frie fællesskaber er nemlig først 
og fremmest frivillige, og dermed 
ofte også friskabende for de enkelte 
medlemmer, fordi de får mulighed for 
at realisere sig selv i det. De fleste, 
der tager initiativ til at blive medlem, 
og som har noget brugbart at tilbyde 
gruppen, bliver lettere inviteret ind. 
Hvor det traditionelle fællesskab er 
styret af pligt, ære og blod, er de nye 
drevet af personlig lyst, interesse og 
tillid. Det gør dem meget intense, men 
også mere flygtige. Nogle vælger at 
kalde dem for neo-tribale fællesska-
ber (nye stammefællesskaber), fordi 

mange fællesskaber i dag er som nye 
stammer, man bare kan gå ind i og 
ud af, efter hvordan det passer ind i 
ens eget liv. Mange netværksgrupper 
kan kategoriseres som neo-tribale 
fællesskaber, fordi de fordrer af 
medlemmerne, at de hele tiden skaber 
og udvikler rammerne for gruppen og 
dermed holder den dynamisk, levende 
og aktiv. Og det er præcis, hvad de 
unge fællesskaber oftest er præget 
af. Subkulturer har ungdommen altid 
dyrket; det nye er, at man ikke længere 
forventes at bekende sig til en enkelt 
definerende subkultur, men tværtimod 
sagtens kan være medlem af mange 
forskellige – og på overfladen modstri-
dende – neo-tribale fællesskaber uden 
at miste personlig troværdighed.

Lægges alt dette sammen, giver det et 
billede af en generation, der er på vej 
ud i uddannelser og arbejde, og som 
har præcis de kvalifikationer og den 
træning, som vi har brug for både nu 
og i fremtiden. 

Deres største udfordring findes i ang-
sten for at vælge det forkerte fra. Det 
kaldes også FOMO, fear of missing 
out, der i nogle tilfælde skaber den 
uheldige situation, at der ikke rigtig 
bliver valgt noget til eller gennemført 
det, som er begyndt. Der er for det 
første alt for meget at vælge imellem, 
så derfor er der brug for god guidance. 
For det andet kan det være svært at 
vælge selvstændigt ud fra egen inte-
resse, fordi det er lettere at følge det 
valg, som ”alle de andre” tager.

I det tilfælde kan man lade sig vejlede 
af den australske hospice-sygeplejer-
ske, Bronnie Ware, der har skrevet 
bestselleren: De fem ting døende 
fortryder mest. Nummer et blandt de 
fem, er nemlig denne: 

”Jeg ville ønske, at jeg havde haft 
mod til at være tro mod mig selv og 
ikke blot leve op til andres forvent-
ninger til mig.”

Med andre ord lyder det, som om 

alt for mange mennesker lever deres 
liv som en generalprøve, hvor intet 
for alvor gælder. Hvor man er sikret 
sikkerhed, fordi man er en del af et 
bekvemt fællesskab, som har udstuk-
ket reglerne, retningen og resultaterne. 
Og hvor ens vigtigste opgave er at 
reproducere det, som allerede er kendt. 
Kigger man på statistikkerne, er der 
meget, der tyder på, at vi skal til at 
orientere os anderledes. At alt for 
mange har nemlig travlt med alt for 
meget af det forkerte, ses bl.a. ved, at 
stress i dag er en folkesygdom. 20-30 
pct. lider af angst. 20 pct. bliver i løbet 
af deres liv ramt af en depression. 
20 pct. lider af søvnløshed. Ensom-
heden stiger. 10 pct. af de unge lider 
af selvskadende adfærd. Samtidig er 
der for få, der bruger tid nok på det, 
der i mange undersøgelser beviseligt 
gør os lykkeligere, nemlig vores nære 
relationer. Ikke alene lever vi altså et 
generalprøveliv. Vi lever også efter et 
elendigt manuskript. 

At leve sit liv som en premiere er at 
foretrække for en generalprøve, for her 
kan man i det mindste mærke livet i 
livet. Og man er vågen til, hvem man 
er og gerne vil være. Men det kan 
også blive til et unødigt invaliderende 
pres, hvilket vi desværre ser hos alt 
for mange af de unge, der lider af for 
mange psykiske ubalancer. 

Derfor er en tredje mulighed måske 
løsningen. En, som ophæver forestil-
lingen om succes og fiasko og ophæ-
ver kravet om deadline, og i stedet 
sætter os fri til at være nærværende på 
en ikke dømmende måde, så vi hver 
især kan hive mest muligt godt ud af 
de år, vi har på denne planet: 

Betragt dig selv og dit liv som et 
eksperiment, og handl som en forsker. 
Gør noget, test det, find ud af om det 
virker eller ikke virker – og saml på 
mange erfaringer. Betragt alle disse 
erfaringer som data, der fortæller dig, 
hvad der fungerer og ikke fungerer, 
hvad der tænder og slukker dig, hvad 
der gør dig mere eller mindre kompe-

tent i forhold til det, du gerne vil have 
ud af livet. Tjek ud, hvad der gør dig 
mere og mere til det menneske, du 
ønsker at være – og lær lige så meget 
af det, der virker, som af det, der ikke 
virker. Og lad være med nogensinde at 
tage identitet efter et resultat. Uanset 
hvad, er du aldrig selv enten en succes 
eller en fiasko. Begge dele vil være 
lige begrænsende for din selvforståel-
se, og der er rigeligt med menneske-
skæbner, der viser, hvor ødelæggende 
dén manøvre kan være. 

Så: Interesse før sikkerhed. Viden (om 
alle former for uddannelse) før tradi-
tion og ”de andres valg”. Og tryghed 
i visheden om, at evig fornyelse kan 
ske gennem konstant læring hele livet. 
Disse er tre gode retningslinjer for at 
vælge det første studie tættest på den, 
man virkelig er, og ikke den, man tror, 
at andre forventer, man skal være.

Om Emilia van Hauen 
Emilia van Hauen er Cand.scient.soc, 
HD(A) og IAA, og arbejder primært som 
foredragsholder, professionelt bestyrel-
sesmedlem, kommentator og trendråd-
giver. Derudover er hun ambassadør 
for Care Danmark og Hjerteforeningen 
samt initiativtager til flere professionelle 
netværk.
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Tænk ud af boblen!

Kunstig intelligens kender dine 
små særheder og ved, hvad du vil 
klikke på, før du selv gør. Det gør 
livet på nettet nemt, men det stiller 
nye krav til din nysgerrighed. Også 
når du skal vælge uddannelse.

Af Thomas Telving
Vi har alle sammen fået nye venner. 
De hjælper os, når vi er på Facebook, 
når vi googler ting, og når vi handler 
på nettet. Vennerne kaldes algorit-
mer – eller kunstig intelligens – og er 
en slags computerprogrammer, som 
analyserer, hvad vi trykker på, når vi 
er på nettet. Og de glemmer det ikke 
igen. Tværtimod lærer de os stille 
og roligt at kende, så de kan regne 
ud, hvilke ting vi hver især vil blive 
hængende ved, og hvad vi vil scrolle 
hurtigt forbi. De opfører sig kort sagt 
intelligent.

Up next
Mange kender algoritmerne fra 
YouTube, hvor de er meget synlige. 
Når vi får anbefalinger til, hvad 
vi skal se, når en video er slut, er 
det en algoritme, der står bag. Vel 
at mærke en algoritme, vi selv har 
oplært via ting, vi tidligere har set. 
De er der også på Netflix, Facebook 
og Instagram, og fordi vi er så meget 
på nettet, kender de os ekstremt godt. 
De ved ofte ting om os, vi hverken 
har fortalt vores mor, vores kæreste 
eller vores bedste ven. De ved ting 
om os, vi måske slet ikke selv har 
gennemskuet.

You may also like …
Vi får også hjælp af algoritmer, når vi 
shopper på nettet. Amazon var nogle 
af de første til at bruge kunstig in-
telligens til at anbefale, hvad vi mon 
også kunne tænke os at købe. Når vi 
nu har købt denne her bog, kunne vi 
måske også være interesseret i denne 

her … anden bog. Eller i denne her 
grillpande.

Nogle gange ser det ud som om, al-
goritmerne stikker helt af og kommer 
med meget mærkelige forslag. Men 
måske er de ikke så mærkelige endda. 
I hvert fald er det stensikkert, at det 
virker. Hele 35 procent af Amazons 
salg sker, fordi kunderne benytter 
deres algoritmers anbefalinger. Og de 
sælger altså for milliarder hvert år.

Kunstig intelligens er smart
Der er meget at sige om algoritmer 
og kunstig intelligens. Først og 
fremmest er det smart. Til dag-
lig betyder det f.eks. at det bliver 
lettere at sortere i den evige strøm 
af informationer på både Facebook, 
Snapchat, Instagram og på nettet i det 
hele taget. Og for den sags skyld også 
mellem de mange millioner af varer 
på Amazon.

Fordomsfulde algoritmer
Selvom den nye teknologi er til stor 
gavn, stiller den også nye krav til os. 
En pudsig ting ved algoritmer er, at 
de, præcis ligesom mennesker, kan 
have fordomme. Det er måske ikke 
så sært, for de er jo bygget af os, og 
de input, de er oplært af, kommer 
fra os. Det betyder f.eks. at Googles 
algoritme kan tro, at hvis du bor i 
Ballerup, vil du kun interessere dig 
for uddannelser, der ligger i hoved-
stadsområdet.

Vær nysgerrig
Måske rammer Google plet, men 
hvad med Stockholm, Shanghai og 
Sønderborg? Selvom algoritmerne 
kan være knivskarpe, risikerer vi 
at gå glip af info om spændende 
muligheder, hvis vi stoler blindt på, 
at de altid finder det, vi helst vil have. 
Derfor er det vigtigt, at vi bliver ved 

at være nysgerrige. Både på nettet, 
f.eks. ved at lave masser af forskel-
lige søgekombinationer, og i den 
virkelige verden.

De samme 25 venner
På Facebook kan der opstå samme 
tendens til, at det vi ser, bliver lidt 
snævert. Hvis Facebook har ”vænnet 
sig til”, at vi kun klikker på opslag fra 
de samme 25 venner, vil vi sjældnere 
og sjældnere få vist ting, vores andre 
Facebook-venner har postet. Det 
kan selvfølgelig være meget smart, 
hvis vi grundlæggende synes, at de 
er kedelige. Men det betyder også, at 
vi risikerer at blive fanget i en form 
for boble uden for alvor at få rystet 
jorden under os.

Prik hul på boblen
Ligesom på YouTube, hvor vi kan 
blive fanget i en evig strøm af film, 
der handler om at bage kage eller 
spille guitar, hvis først algoritmen har 
fundet ud af, at det er det, vi klikker 
på. Indtil den dag, vi rent faktisk 
rystes. Fordi vores kæreste, far eller 
lillesøster har brugt telefonen, og at 
den derfor ”tror”, at vi nu elsker film 
om katte. 

Måske kan netop det være en form 
for tip til, hvordan du kommer ud af 
boblen, når der skal vælges uddan-
nelse. Du kan simpelthen tale med 
nogen om det, som du ved, har et 
andet syn på verden end dig selv.

Kunstig intelligens og machine learning
Kunstig intelligens defineres som et computersystem, der 
kan udføre opgaver, som normalt kræver menneskelig 
intelligens.

Kunstig intelligens oplæres til at kunne skelne mellem ting 
ved hjælp af data. F.eks. data om, hvilke typer film, vi plejer 
at se på YouTube.

Den måde, kunstig intelligens lærer på, kaldes machine 
learning. Det minder lidt om den måde mennesker lærer nye 
ting på.

Kunstig intelligens bruges mange steder. F.eks. i sundheds-
sektoren, hvor man har oplært en computer til at kunne 
skelne mellem syge og raske modermærker.

En almindelig smartphone har 40-60 såkaldte machine 
learning-algoritmer kørende. Det er f.eks. gennem dem, Siri 
eller Google Assistant har lært at genkende vores stemme 
eller vores ansigt.

Menneskelig intelligens og uddannelse
Nogle frygter, at computere og robotter med tiden vil 
overtage de fleste jobs og gøre os arbejdsløse. Den slags 
forudsigelser har dog slået fejl før, så vi bør slå koldt vand i 
blodet indtil videre.

Hvis vi alligevel vil prøve at gardere os mod, at maskinerne 
nupper jobbene for næsen af os, er der én ting, de fleste er 
enige om er klogt, og det er at tage en uddannelse.

Om Thomas Telving
Thomas Telving er uddannet i filosofi og statskundskab fra 

Syddansk Universitet og Københavns Universitet. Han har ar-
bejdet som kommunikationschef, politisk chef og pressechef 

og har siden 2015 drevet kommunikationsvirksomheden 
Telving & Co.

Desuden holder han foredrag om etik, filosofi og kunstig 
intelligens og har skrevet en lang række artikler om emnet.
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That Something er et designfirma med ekspertise 
i bæredygtighed, designstrategi og kulturel kapital. 
Vi er optimister og indrømmer gerne, at vi arbejder for en 
bedre verden. Det betyder, at vi har mennesket i centrum 
og er specialiserede i, at alle bliver hørt – og at drive 
forandringer fremad.

I alt hvad vi laver, går vi en ekstra mil for at bidrage posi-
tivt til verden omkring os. Derfor kan du læse dette maga-
sin med god samvittighed. Du sidder nemlig lige nu med et 
100 pct. bæredygtigt og bionedbrydeligt magasin i hæn-
derne. Det er trykt på et Cradle-to-Cradle-certificeret og 
Svanemærket trykkeri, der samtidig er CO2-neutralt. Det 
skyldes bl.a., at trykkeriet har sin egen vindmølle, bruger 
elbiler, reducerer varme- og elforbrug mv.

Sammen kan vi bidrage til en bedre fremtid for både 
mennesker og natur.



75www.nextkbh.dk    tlf. 3388 0000

V 
H 

A 

? 

D



76 77Hvad kan jeg blive? www.nextkbh.dk    tlf. 3388 0000

Hvad kan jeg blive?
Det spørgsmål kan du bedst 

selv besvare. Men fortsætter du 
med at læse, giver vi dig her 

en alfabetisk oversigt over alle 
mulighederne på NEXT!
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Én skole - mange mulighederÉn skole - mange mulighederNEXT Karriere

NEXTs overordnede mål er at uddanne unge og voksne. 
Vi skal sikre, at den enkelte udvikles og styrker sine 
kvaliteter og bliver en attraktiv og får et givende 
arbejdsliv.
 
Samtidig vil vi understøtte, at de uddannelsessøgende 
vælger rette hylde i forhold til motivation, talent og 
potentiale – det er altafgørende.

Som det illustreres i vores uddannelseshjul, er der mange 
muligheder, og uddannelsesvalget stort. Men der er altid 
noget for den enkelte, uanset hvilken vej der tages for at 
nå sine mål.

Det kan være svært at vælge
– på NEXT er der uddannelser 

til alle. Få gode råd og vejledning 
hos NEXT Karriere.

 

Fang os på telefon 3388 0300
Eller spørg vores digitale vejleder på www.nextkbh.dk
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NEXT Baltorp Gymnasium

NEXT Gymnasier

Mottoet på Baltorp Gymnasium er WE MEAN 
BUSINESS. Det er det, fordi du på Baltorp Gymnasium 
får indsigt i erhvervslivet og får et særligt stærkt funda-
ment inden for økonomi, jura og andre samfunds- 
videnskabelige fag. På Baltorp Gymnasium får du 
en merkantil studentereksamen (hhx), der giver 
adgang til de videregående uddannelser og en karriere 
i erhvervslivet.

Gymnasiet har fokus på digitalisering og målretter 
undervisningen, så der indgår digitale arbejdsformer 
i samtlige fag. Derudover har gymnasiet en stærk 
international profil, så du får engelsk på A-niveau og 
muligheden for at vælge tysk, spansk eller kinesisk. 
Hvis du vælger den internationale studieretning, kommer 
du på studierejser på hvert klassetrin. Turene går til 
steder som Kina, Spanien, USA, England, Kroatien m.fl.
Du kan vælge mellem studieretningerne:

Business Economics
Global Business
 
Begge studieretninger giver dig en række erhvervsrettede 
fag, f.eks. international økonomi, afsætning, markeds-
kommunikation og erhvervsjura.

Der er i alt 300 elever på gymnasiet, som alle er ambi-
tiøse og målrettede. Skolen har et godt studiemiljø, hvor 
den høje faglighed går hånd i hånd med et godt sammen-
hold. Elevrådet er aktivt, og der er fokus på 
den gode dialog og medbestemmelse. 

NEXT Baltorp Gymnasium
Baltorpvej 20A
2750 Ballerup

I 2020 får Albertslund et helt nyt gymnasium, der 
kommer til at hedde Vestskoven Gymnasium. Byggeriet 
er i fuld gang, så du kan rykke ind i spritnye og lækre 
omgivelser.

NEXT Albertslund Gymnasium
Løvens Kvarter 17
2620 Albertslund

NEXT Albertslund Gymnasium

NEXT Gymnasier

På Albertslund Gymnasium går ambitioner og fællesskab 
hånd i hånd i troen på, at du lærer mere, når du har det 
rart, og det gælder uanset, om du har valgt at gå på hhx, 
htx, stx eller hf. Albertslund Gymnasium er desuden 
Team Danmark Uddannelsespartner og giver eliteidræts-
udøvere de bedste vilkår for fleksibel undervisning. 

Som elev skal du blive klar til videre studier og frem- 
tidens arbejdsmarked. Derfor lægges der vægt på, at din 
undervisning sker i samspil med det omkringliggende 
samfund, hvor bl.a. virksomheder giver dig konkrete op-
gaver, så du kan afprøve teorien i praksis. Du kan vælge 
mellem følgende studieretninger:
 
Virksomhed (hhx)
Innovation & Iværksætteri (hhx)
International (hhx)
Kommunikation (htx)
Science (htx)
Idræt (stx)
Naturvidenskab (stx)
Samfundsvidenskab (stx)
Sprog (stx)
Kunst (stx) 
Handel & Finans (hf)
Pædagogik & Psykologi (hf) 
Sundhed (hf)

Både musik og idræt er levende fag på Albertslund Gym-
nasium med musikcaféer, sportsturneringer og fleksibelt 
tilrettelagte forløb for elitesportsudøvere. Globale udfor-
dringer og udlandsophold er særligt i fokus på samfunds-
faglige retninger, og i sciencefagene bliver du løbende 
opdateret med den nyeste viden på DTU (Danmarks 
Tekniske Universitet). Der er altså mange muligheder 
for faglige udfordringer.
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NEXT Gymnasier

NEXT Sukkertoppen Gymnasium
Carl Jacobsens Vej 25
2500 Valby

NEXT Sukkertoppen Gymnasium

Sukkertoppen Gymnasium er et htx-gymnasium med 
fokus på naturvidenskab, teknologi og kommunikation. 
Højt fagligt niveau og et godt socialt miljø er nøglebe-
greber på Sukkertoppen. Det betyder også, at elevind- 
dragelse vægtes højt.

Du finder en mangfoldighed af studieretninger, der giver 
adgang til alle videregående uddannelser – lige fra kan-
didatstudier til professionsbachelorer og akademiuddan-
nelser. Du kan kombinere de obligatoriske fag med de 
specialiserede studieretningsfag og de mange spændende 
valgfag og dermed sammensætte din helt egen fagpakke. 
Du har altså alle muligheder for at kvalificere dig til dit 
drømmestudium – uanset hvad det måtte være. 

Du kan vælge studieretninger inden for områderne:

Science
Biokemi
Computer Science
International Kommunikation
Teknologi

På Sukkertoppen arbejder du både med teori og praksis, 
og du får selvfølgelig mulighed for at slippe din indre 
opfinder eller forskerspire løs i vores topmoderne værk- 
steder og laboratorier. Så uanset om din drøm er at del-
tage i en kemiolympiade eller arrangere weekend-lange 
LAN-parties, er Sukkertoppen et godt valg.

NEXT Gymnasier

NEXT Københavns Mediegymnasium
Julius Thomsens Gade 5
1974 Frederiksberg C

NEXT Københavns Mediegymnasium

Københavns Mediegymnasium er et moderne htx- 
gymnasium centralt placeret i det gamle mediehus på 
Frederiksberg. Her er et kreativt og aktivt studiemiljø 
blandet med høj faglighed. 
 
Gymnasiet er for dig, som ønsker at tage en gymnasieud-
dannelse med fokus på medieområdet. Film, tv, spil og 
hjemmesider ikke kun er tidsfordriv og underholdning, 
men en vigtig del af moderne kommunikation mellem 
mennesker. Derfor vil du opleve en undervisning, hvor 
du både bruger og skaber medier i projekter, temaarbejde 
og i traditionel klasseundervisning.
 
Uanset om du er til film, tv, journalistik, internet, spil 
eller sport, vil du kunne forfølge din interesse på en af 
vores seks studieretninger:

Game Design
Computer Science
Film & Tv
Digitale Medier
Sport
E-Sport
 
Med en studentereksamen fra Københavns Mediegym- 
nasium får du en relevant og moderne gymnasieud-
dannelse, der giver dig det bedste grundlag for at læse 
videre, hvis du forestiller dig en fremtid inden for f.eks. 
digitalt design, kommunikation og medier, game design 
eller informationsteknologi.
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NEXT Vibenshus Gymnasium 

Vibenshus Gymnasium er et naturvidenskabeligt gym-
nasium på Østerbro, hvor du kan tage en htx. Gymnasiet 
har fokus på elevtrivsel og faglighed, og du vil i din dag-
ligdag møde dygtige og engagerede lærere, der arbejder 
for at skabe de bedste rammer for faglig fordybelse. 
 
Gymnasiet er ikke så stort, så der er plads til at fokusere 
på dig og dit potentiale. Undervisningen kombinerer 
teori og praksis, du kommer på tværfaglige projekter
og studieture, og du vil generelt indgå i et aktivt samspil 
med omverdenen.  
 
Du kan f.eks. blive optaget på gymnasiets talentprogram 
”Zonen”, hvor du får mulighed for at deltage i faglige 
konkurrencer, spændende arrangementer og universitets-
besøg. 
 
Vibenhus Gymnasium er desuden en del af EU projektet 
Erasmus+, så er du internationalt orienteret, kan du på 
studieretningen International Science besøge skoler i 
andre lande, hvor du arbejder med emner inden for klima 
og bæredygtig energi.
 
Med en htx fra Vibenshus Gymnasium får du de bedste 
forudsætninger for at læse videre, f.eks. på DTU (Dan-
marks Tekniske Universitet) eller universitetet. Du kan 
vælge mellem studieretningerne:

Computer Science
International Science
Biotek
Mat-Kemi 
Kommunikation
Produktudvikling

NEXT Vibenshus Gymnasium
Jagtvej 163
2100 København Ø

NEXT Gymnasier

NEXT Sydkysten Gymnasium

På Sydkysten Gymnasium kan du tage hhx, htx og stx. 
Gymnasiet er karriereorienteret og arbejder på at gøre 
dig klar til livet og tilværelsen efter gymnasiet. 

Uanset hvilken gymnasieretning du vælger, arbejder 
Sydkysten Gymnasium på at udvikle dine talenter. 
Går du rundt med et talent gemt i maven, kan du blive 
optaget på Akademiet for Talentfulde Unge eller få et 
diplom i Cambridge English. Du kan også kombinere 
din studentereksamen med din sport på eliteplan. 
Du kan vælge mellem studieretningerne:

Business Economics (hhx)
Business Media (hhx)
Business Innovation
Global Business (hhx)
Game Design (htx)
Biology & Health (htx)
Science & Engineering International (htx)
Biotechnology (htx)
Bio Science (stx)
Science (stx)
Global Culture (stx)
Social Media (stx)

Der er ca. 1.000 elever på Sydkysten Gymnasium, hvor 
undervisningen er afvekslende og tæt på virkeligheden, 
og du får en stærk relation til lærerne.

NEXT Gymnasier

NEXT Sydkysten Gymnasium
Vejlebrovej 65
2635 Ishøj
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GF2 står for grundforløbets 2. del. 

Hvis du er under 25 år, og det er mere end to år siden, du 
afsluttede 9. eller 10. klasse, begynder du din erhvervs-
uddannelse på GF2. GF2 varer 20 uger og giver dig 
de faglige færdigheder, du har brug for til at søge en 
praktik-/læreplads samt begynde på det efterfølgende 
hovedforløb.

På NEXT vil vores virksomhedskonsulenter og faglærere 
hjælpe dig med at finde en praktik-/læreplads. Lykkes 
det ikke, skal du ikke fortvivle. Du kan nemlig komme 
i skolepraktik på skolens praktikcenter, alt efter hvilken 
uddannelse du har valgt.

GF2: Mere end to år siden, du gik ud af folkeskolen
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Når du vil søge en uddannelse,
skal du gøre det via optagelse.dk.

Du kan altid ringe til NEXT Karriere 
og blive guidet på vej – 3388 0300.

*Skole- og praktikforløb varierer alt efter uddannelse 

GF1 står for grundforløbets 1. del 
og er et afklarende forløb på 20 uger. 

På GF1 vælger du den fagretning, der toner dit grundfor-
løb. Fagretningerne er lavet, så du kan stifte bekendtskab 
med vores forskellige uddannelser, inden du skal tage dit 
endelige uddannelsesvalg i slutningen af GF1.

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse eller har 
afsluttet inden for to år, kan du vælge mellem følgende 
fagretninger på en erhvervsuddannelse:

Building & Construction
Health & Business
Media & Design
People & Innovation
Programming & Electronics

Vil du gerne starte på en eux-uddannelse, kan du vælge 
mellem disse fagretninger:

Eux Beauty & Fashion
Eux Building & Construction
Eux Business
Eux Programming & Electronics

GF1: Mindre end 2 år siden, du gik ud af folkeskolen

Sådan kommer du i gang
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Hvis du har svært ved at beslutte dig 
for en fagretning, inden du starter, 
bruger vi de første to uger af GF1 på 
at hjælpe dig med at vælge rigtigt. 
Uanset hvilken fagretning du vælger, 
binder du dig ikke til at tage en ud-
dannelse inden for samme retning.

*Skole- og praktikforløb varierer alt efter uddannelse 
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Du kommer til at arbejde med
Hvis du kan lide at bruge kroppen og være udendørs, 
er uddannelsen som brolægger lige noget for dig. En 
brolægger lægger fliser og brosten mange steder som på 
fortove, gågader og i parkanlæg. Du arbejder med mange 
konstruktioner og bliver hurtigt ven med dit værktøj 
nummer 1 – ”brolæggerjomfruen” – der stamper stenene 
på plads.

En hverdag som brolægger er fysisk krævende. Men du 
har dog maskiner til meget af det tungeste arbejde.

Du lærer
På uddannelsen til brolægger får du kendskab til arbejdet 
med flisebelægninger, kantsten og udsmykningsopgaver 
i beton, brosten mm. Du får udvidet din sans for form, 
farve og linjer, og du lærer at læse de tegninger, stenene 
skal lægges efter. 

EUX    BROLÆGGER
Du kan også blive eux-brolægger. Det betyder, at du kombi-
nerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag og får både 
en studenterhue og et svendebrev, når du er færdig med 
uddannelsen.

Brolægger

Du kommer til at arbejde med
Som bygningssnedker laver du alt det indvendige arbejde 
i huse og bygninger. Det kan være døre, vinduer, køkke-
ner, paneler og meget mere. Det inventar, du fremstiller, 
er du også med til at montere hos kunden, så dit arbejde 
kræver stor finesse og detaljeorientering.

En del af arbejdet som bygningssnedker går ud på at råd-
give kunderne og forklare, tegne og bygge efter ønske. 

Din arbejdsplads kan være en snedker- og tømrervirk-
somhed, en entreprenør eller i træindustrien – eller i din 
egen virksomhed, hvis du har lyst til at blive selvstæn-
dig.

Du lærer
På uddannelsen til bygningssnedker arbejder du typisk i 
træ og pladematerialer – både med manuelt værktøj og 
med avancerede maskiner. Du får grundlæggende viden 
om fremstilling af døre, vinduer, trapper og øvrigt inven-
tar inkl. montering, og du lærer at bruge computerstyrede 
programmer til at styre design og fremstilling.

EUX    BYGNINGSSNEDKER
Du kan også blive eux-bygningssnedker. Det betyder, at du 
kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag og får 
både en studenterhue og et svendebrev, når du er færdig 
med uddannelsen.

Bygningssnedker

NEXT erhvervs- og eux-uddannelser

Du kommer til at arbejde med
Du skal have fingerfærdighed og formsans i arbejdet som 
autosadelmager. Du arbejder med polstring og formgiv-
ning af læderindtræk og interiør til biler, både og andre 
transportmidler. 

En autosadelmager er med i hele processen fra den 
første kundekontakt til det færdige produkt. Du rådgiver 
kunden om alt lige fra valg af materiale til kreative opga-
veløsninger og forklarer, tegner og formgiver. 

Du lærer
På uddannelsen til autosadelmager har du en række 
spændende fag, bl.a. fagtegning, design og materialefor-
ståelse. Anatomi fylder også en del, da du skal lære at 
designe og bygge sæder, der er både sikre og behagelige 
at sidde på. Du har desuden fag som sikkerhed, brand-
krav, informationsteknologi, iværksætteri og innovation 
samt salg og service.

AutosadelmagerAnlægsstruktør

Du kommer til at arbejde med
Vil du bygge under jorden? Som anlægsstruktør er du 
den, der sørger for at gøre klar til et byggeri. Du er med 
til at grave, flytte og planere jorden og lægge dræn. Du 
står for at støbe fundament og lægge fliser eller anden 
belægning. Du udfører jord-, kloak- og anlægsarbejde 
udendørs – ofte med store gravemaskiner.

Du lærer
Når du uddanner dig til anlægsstruktør, får du en grund-
læggende viden om store byggerier som veje, broer, 
boligkvarterer, kontorhuse, torve, pladser m.fl. Du lærer, 
hvordan du arbejder med forskellige materialer, hvordan 
du arbejder efter plantegninger og beregninger, og hvor-
dan du i samarbejde med mange forskellige faggrupper 
kan skabe sikre og holdbare resultater.

EUX    ANLÆGSSTRUKTØR
Du kan også blive eux-anlægsstruktør. Det betyder, at du 
kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag og får 
både en studenterhue og et svendebrev, når du er færdig 
med uddannelsen.
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Detailhandel

Du kommer til at arbejde med
Med en detailhandelsuddannelse kan du blive sales 
advisor, butikschef eller selvstændig. Du får kompeten-
cerne til at få et job i en butik, et supermarked eller et 
stormagasin – både inden for salgs- og driftsmæssige 
funktioner. Du kan også læse videre – f.eks. til design-
teknolog, handelsøkonom eller serviceøkonom.

Du lærer
På detailhandelsuddannelsen styrker du dine kompe-
tencer inden for både online- og butikssalg. Du får bl.a. 
kendskab til prissætning og strategier, trends, innovative 
arbejdsprocesser, space management, visual merchan-
dising, afsætningskanaler og konkurrencesituationer, 
forretningskoncepter, e-handelsplatforme, sociale 
medier m.m.

Hvis du vælger specialet digital handel på dit hoved- 
forløb, bliver du specialist inden for e-handel i virk- 
somheder. Det gør dig klar til et arbejdsmarked, hvor 
flere og flere varer bliver købt og solgt online – og giver 
dig viden, du kan bruge til at starte din egen webshop.

EUX    DETAILHANDEL
Du kan også tage en eux-detailhandelsuddannelse. 
Det betyder, at du kombinerer en erhvervsuddannelse 
med gymnasiefag og får både en studenterhue og et 
fagbevis, når du er færdig med uddannelsen. 

Ejendomsservicetekniker

Du kommer til at arbejde med
En ejendomsservicetekniker håndterer mange hånd-
værksmæssige opgaver og yder god service. Faglige, 
praktiske arbejdsopgaver, daglig drift og håndværks- 
arbejde, der foregår både inden- og udendørs – det er 
noget af det, dagligdagen som ejendomsservicetekniker 
byder på.

Du er med til at sikre, at boliger, erhvervsejendomme, 
offentlige bygninger mv. bliver vedligeholdt. Det ved- 
rører alt lige fra reparationer af varmeanlæg og lege-
pladser til bygningsvedligeholdelse og administrative 
opgaver ved ind- og udflytning. Faget er meget bredt 
og varieret, og to arbejdsdage er sjældent ens.

Du lærer
På uddannelsen til ejendomsservicetekniker har du flere 
praktiske fag, og du bliver også undervist inden for kom-
munikation, samarbejde, psykologi, naturfag, it, økono-
mistyring og i love og regler inden for boligsektoren.

Du lærer at udføre mindre reparationer og håndtere/
vedligeholde værktøjer og maskiner, og du får kendskab 
til, hvordan man plejer og vedligeholder inden- og uden-
dørsarealer. Derudover får du styr på affaldshåndtering, 
varme, ventilation og indeklima og meget mere, du skal 
bruge i en praktisk og alsidig hverdag.

Bygningsstruktør

Du kommer til at arbejde med
Hvis du er vild med at skabe noget, og du er god til at 
bruge hænderne, er uddannelsen som bygningsstruktør 
lige noget for dig. Du skaber bygninger i beton, f.eks. 
skoler, fabrikker, boliger, havne og broer. Som byg-
ningsstruktør laver du også forskallingsarbejde i træ og 
arbejder en del i højden. 

Med en bygningsstruktør-uddannelse har du gode forud-
sætninger for at gå direkte i job i en offentlig eller privat 
entreprenørvirksomhed. Du kan også starte din egen 
virksomhed.

Du lærer
På uddannelsen til bygningsstruktør bliver du fortro-
lig med de forskellige materialer, der arbejdes med på 
byggepladserne som træ og beton, stål, jern og plast. 
Du lærer at udføre et arbejde, som både er sikkert og 
holdbart for vind og vejr. Ud over at blive præsenteret 
for de byggetekniske fag bliver du uddannet i at opbygge 
og nedtage høje arbejdsstilladser.

EUX    BYGNINGSSTRUKTØR
Du kan også blive eux-bygningsstruktør. Det betyder, at du 
kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag og får 
både en studenterhue og et svendebrev, når du er færdig 
med uddannelsen.

CNC-tekniker

Du kommer til at arbejde med
Som CNC-tekniker planlægger, programmerer og gen-
nemfører du produktionsforløb i fremstillingsindustrien. 
Her fremstiller du typisk elementer, komponenter og en-
keltdele f.eks. via CNC-styrede dreje- og fræsemaskiner. 
CNC-fræsning/CNC-drejning er derfor en stor del 
af en typisk arbejdsdag.

Når du er færdiguddannet, kommer du typisk til at 
arbejde i virksomheder inden for maskin- og værktøjs-
området. Du vil have ansvar for kvalitetskontrol og 
produktdokumentation, så det er vigtigt, at du har sans 
for præcision og detalje.

Du lærer
På uddannelsen til CNC-tekniker lærer du, hvordan 
metal kan formes i de computerstyrede CNC-maskiner, 
så det i sidste ende bliver til et færdigt produkt. Du lærer, 
hvordan du programmerer maskinen, så den borer, drejer 
og fræser de rigtige steder. 

Selv om en stor del af arbejdet som CNC-tekniker fore-
går via computer, er det vigtigt, at du har skruet hænder-
ne rigtigt på, og at du har sans for at arbejde præcist og 
omhyggeligt. Du lærer også at arbejde ved drejebænke 
og øvrige maskiner.
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Du kommer til at arbejde med
Som film- og tv-produktionstekniker kan du arbejde 
som fastansat eller freelance på et film- eller tv-selskab, 
i et reklamebureau mv.

Du har fingrene i alle dele af en film-, video- og tv-pro-
duktion, både når det gælder planlægning, optagelse 
og færdiggørelse. Det kræver, at du udnytter de nyeste 
teknikker og arbejder med både lys, lyd og redigering.

Du lærer
På uddannelsen til film- og tv-produktionstekniker lærer 
du at planlægge, optage og færdiggøre en produktion. 
Uddannelsen er bred teknisk og kreativ, og alt efter 
hvilken retning du vælger, er der mange forskellige 
jobmuligheder. 
 
Du lærer at arbejde med levende billeder – typisk video, 
film eller tv – og får indsigt i de nyeste tendenser 
og teknikker i branchen.

Film- og tv-produktionstekniker

Du kommer til at arbejde med
Som færdiguddannet på fitnessuddannelsen hjælper du 
andre med at komme i god fysisk form, træne kroppen 
og leve sundt. En vigtig del af dit job går ud på at moti-
vere kunderne til at bevæge sig, men administration og 
praktisk arbejde er også en del af jobbet.

Du kan arbejde mange forskellige steder, f.eks. i fitness- 
centre, i større virksomheder eller som selvstændig. 
Fitnessbranchen kræver, at du har en god fysik, kan lide 
at bevæge dig og interesserer dig for sundhed.

Du lærer
På fitnessuddannelsen får du viden om kroppens anato-
mi, kredsløb og funktioner samt energisystemer. Du får 
også indsigt i teknikker til coaching og den personlige 
samtale, ligesom du lærer at rådgive kunderne i forhold 
til skader og genoptræning.

Du lærer alt om styrke-, mobilitets- og konditionstræning 
og om, hvordan du laver træningsprogrammer til forskel-
lige målgrupper. Ernæring, sundhed og instruktionstek-
nik er også på programmet.

Ud over det træningsfaglige får du indsigt i at drive en 
virksomhed, administration, salg og kundeservice. Du 
har fag som afsætning, erhvervsøkonomi og eventplan-
lægning.

FitnessuddannelsenEventkoordinator

Du kommer til at arbejde med
En eventkoordinator/eventmanager planlægger og 
koordinerer større og mindre events, f.eks. kulturelle 
arrangementer, konferencer, koncerter, seminarer, møder 
mv. Som eventkoordinator er det dig, der får det hele til 
at spille, og du skaber de fede oplevelser sammen med 
dine kunder.

Som færdiguddannet eventkoordinator kan du arbejde 
mange forskellige steder; eventbureauer eller museer, 
i produktionsselskaber, storcentre eller forlystelses- 
parker. Eller du kan blive selvstændig.

Du kan også læse videre, f.eks. til designteknolog, 
handelsøkonom, serviceøkonom eller leisure 
management.

Du lærer
På uddannelsen til eventkoordinator lærer du alt om at 
planlægge, koordinere og afvikle et event. Der er fokus 
på idéudvikling, kontrakt-/aftaleindgåelse og markeds-
føring, og du lærer at lave og gennemføre projektplaner. 
Oplevelsesdesign er også en vigtig del af uddannelsen.

EUX    EVENTKOORDINATOR
Du kan også blive eux-eventkoordinator. Det betyder, at du 
kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag og får 
både en studenterhue og et fagbevis, når du er færdig med 
uddannelsen.

Elektriker

Du kommer til at arbejde med
Som elektriker arbejder du med elektriske installationer, 
f.eks. stikkontakter, telefon-/alarmanlæg og/eller compu-
ternetværk. Med fingersnilde fører du strøm til lys i nye 
bygninger og reparerer og skifter ledninger og kontakter 
i ældre bygninger. Du ved også, hvordan man installerer 
og vedligeholder de computerstyrede el-systemer, der 
styrer computernetværk og alarmsystemer. 

Du rådgiver folk om valget af elektriske løsninger, 
og du kan arbejde som ansat i offentlige og private virk-
somheder eller for en privat elinstallatør. Det er vigtigt, 
at du som elektriker har teknisk forståelse, præcision 
og fingersnilde.

Du lærer
På uddannelsen til elektriker får du grundlæggende 
viden om arbejdet med strøm til lys, maskiner, compu-
tere, alarmer mv. Du lærer, hvordan elektriske produkter 
og systemer fungerer, så du kan finde fejl og rådgive 
kunderne om valg og brug af installationer.

Derudover får du styr på arbejdet omkring installations-
teknik, bygningsautomatik, styrings- og regulerings-
teknik og kommunikationsteknik. Du lærer også om 
reglerne for området og om arbejdsmiljø.
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Gardindekoratør

Du kommer til at arbejde med
Som gardindekoratør er dit job at rådgive og inspirere 
kunder om gardindesign – f.eks. i forbindelse med 
indretningen af private hjem, store virksomheder og 
hoteller. Du kommer bl.a. til at tage mål, tegne og bestil-
le gardin- og markiseløsninger. Montering og kvalitets-
sikring af både gardiner, markiser og solafskærmning 
er også en del af opgaverne.

Du vil ofte være med i hele processen fra den første 
kundekontakt til færdigt produkt. Det betyder, at du skal 
kunne forklare, tegne og formgive efter ønske. Arbejdet 
er både udadvendt, opsøgende og varieret, og kundepleje 
er en vigtig del.

Du lærer
På uddannelsen til gardindekoratør lærer du om forskel- 
lige materialer, formgivning og sans for farver, kvalitet 
og detaljer. Du bliver undervist i, hvordan du bedst 
muligt skaber kreative opgaveløsninger, og hvordan 
du monterer og kvalitetssikrer de færdige gardiner.

Guld- og sølvsmed

Du kommer til at arbejde med
Som guld- og sølvsmed arbejder du med ædelmetaller. 
Gennem dit arbejde får du kendskab til metallerne og 
lærer, hvordan man tegner og former smykker, kander 
og fade mv. Det er et kreativt og selvstændigt fag, hvor 
du i høj grad har mulighed for at udvikle dine egne idéer 
til design og fremstilling.

En vigtig del af dit arbejde er at rådgive kunderne om 
valg af metal, form og design. Du kan få arbejde i en 
butik eller i en virksomhed, der arbejder med reparation 
eller udsmykning af f.eks. kirker, slotte og museer.

Du lærer
På uddannelsen til guld- og sølvsmed får du en grund-
læggende viden om de forskellige metallers egenskaber. 
Du lærer også at bruge de rigtige værktøjer, maskiner 
og teknikker til arbejdet. Du bliver undervist i form og 
formgivning og i at lave arbejdstegninger, som du lærer 
at følge, så du kan bearbejde og udsmykke dine værker.

Du lærer at fremstille og reparere smykker, korpussølv, 
bestik mv., og du kan vælge mellem forskellige specialer, 
der alle giver mulighed for en specifik type arbejde. 
F.eks. guldsmed, butiksguldsmed, korpussølvsmed, 
bestiksølvsmed, ædelmetalstøver, ædelstensfatter eller 
ciselør. Alle specialer kræver teknisk og kreativ snilde.

Du kommer til at arbejde med
Som frisør arbejder du typisk i en frisørsalon – både 
med at klippe hår og med at rådgive kunderne om deres 
frisure, hårtype, hårpleje og hårprodukter. Hvis du har 
lyst til at blive selvstændig, kan du åbne din egen salon, 
eller du kan arbejde på teatre eller tv- og filmprodukti-
oner.

Du skal være imødekommende og serviceminded og 
parat til at være i kontakt med mange mennesker i løbet 
af en dag. God form og interesse for de nyeste tendenser 
inden for mode og skønhed er også en god idé. 

Du lærer
På frisøruddannelsen lærer du at klippe, sætte og pleje 
hår. Du får kendskab til klippeteknikker i kort og langt 
hår, hårfarvning, extensions, permanent, frisuredesigns 
mv., og du bliver sat grundigt ind i mange forskellige 
produkter og deres effekt. Du lærer også at klippe skæg, 
farve bryn + vipper og lægge makeup. De fleste af øvel-
serne foregår på ”rigtige” modeller.

EUX    FRISØR
Du kan også blive eux-frisør. Det betyder, at du kombine-
rer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag og får både 
en studenterhue og et svendebrev, når du er færdig med 
uddannelsen.

Frisør

Du kommer til at arbejde med
Som fotograf kommer du til at arbejde meget bredt 
– f.eks. med reklame- og illustrationsbilleder, portræt-
fotos, luftfotos eller idéforslag og skitser til kunder. 
Du kommer også til at planlægge produktionsforløb og 
samarbejde med stylister, modeller, mediefolk m.fl. Du 
skal være dygtig til at omsætte idéer og tanker til fotos 
uanset emne og medie. 

Når du er færdiguddannet, kan du specialisere dig inden 
for bl.a. reportage-, portræt- eller modefotografering, 
bygnings- og landskabsfotografering, fotografering af 
maskiner i industrien eller klinisk fotografering på syge-
huse. Du kan også arbejde med reklamefilm eller andre 
former for videoproduktion.

Du lærer
På uddannelsen til fotograf får du grundlæggende 
viden om de mange forhold, der bestemmer kvaliteten 
af forskellige billeder fra planlægning og optagelse til 
endelig færdiggørelse af billederne. Du lærer at betjene 
avancerede kameraer, og du lærer, hvordan du udvælger 
et motiv, komponerer et godt billede, sætter det rigtige 
lys og billedbehandler fotos digitalt.

Fotograf
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Industritekniker

Du kommer til at arbejde med
Du er en vigtig brik i enhver type produktion. Som 
industritekniker arbejder du med maskiner, der kan dreje, 
bore og fræse i metal. En vigtig del af arbejdet går ud på 
at programmere CNC-maskiner – maskiner, der bliver 
styret af computere. Maskinerne kan variere fra kraner til 
skibsmotorer til computerstyrede produktionsanlæg 
i metal- og plastindustrien.

Du lærer
På uddannelsen til industritekniker får du en grundlæg-
gende viden om industrimaskiner, og du lærer både at 
installere og reparere de forskellige typer af maskiner, 
der findes hos store industrivirksomheder. 

Der er praktiske fag som fræsning og svejsning på pro-
grammet, men du lærer også den mere teknologiske side 
af maskinerne at kende. Du kommer derfor bl.a. til at 
have fag som produktudvikling og CNC-maskiner.

EUX    INDUSTRITEKNIKER
Du kan også blive eux-industritekniker. Det betyder, at du 
kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag og får 
både en studenterhue og et svendebrev, når du er færdig 
med uddannelsen.

Kontoruddannelsen

Du kommer til at arbejde med
Som kontoruddannet kommer du til at arbejde med 
administration, økonomi og kommunikation i både 
offentlige og private virksomheder. 

En vigtig del af arbejdet handler om at have kontakt 
med kunder og kolleger og at mestre it. Du kan arbejde 
inden for områder som HR, markedsføring, økonomi 
og regnskab eller med sagsbehandling og administration 
i forskellige brancher. 

Hvis du har lyst, kan du læse videre, f.eks. på et 
erhvervsakademi, en professionsbacheloruddannelse 
eller et universitet. 

Du lærer
På eux-kontoruddannelsen får du både undervisning 
og praktisk erfaring. Du specialiserer dig inden for 
enten private eller offentlige virksomheder og lærer, 
hvordan du bedst muligt kan varetage forskellige 
administrative funktioner. Begge retninger åbner 
op for et væld af forskellige jobmuligheder. 

Du bliver bl.a. undervist i administration, kommunika-
tion, it, service, økonomi, regnskab, markedsføring og 
lovgivning – nogle fag afhænger af din specialisering 
og klæder dig godt på til dit fremtidige job.

EUX    KONTORUDDANNELSEN
På NEXT tages kontoruddannelsen som eux. Det betyder, 
at du kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag 
og får både en studenterhue og et fagbevis, når du er færdig 
med uddannelsen.

Handelsuddannelsen

Du kommer til at arbejde med
Som handelsuddannet kommer du til at arbejde med 
forskellige former for handel – salg, indhentning af til-
bud, logistik, sammenligning af pris og kvalitet, indkøb, 
forhandling mv. Du bliver f.eks. handels- eller indkøbs-
assistent og er med til at skabe værdi for virksomheden 
ved at købe og sælge til de rigtige priser. 

Du kan få job i virksomheder, der handler med andre 
virksomheder, blive sælger eller starte din egen virk-
somhed.Du kan også læse videre, f.eks. til handels- 
økonom, logistikøkonom, service- eller finansøkonom. 

Du lærer
På handelsuddannelsen lærer du at arbejde med handel 
mellem virksomheder (B2B) modsat detailhandelsuddan-
nelsen, der er handel mellem virksomheder og forbruger 
(B2C). 
 
Handel er er bred palet af mange områder, hvor du både 
får styr på koordinering af salg og indkøb, forhandling, 
logistik, forretningsforståelse, kundeadfærd og meget 
mere.

EUX    HANDELSUDDANNELSEN
Du kan også blive eux-handelsuddannet. Det betyder, at du 
kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag og får 
både en studenterhue og et fagbevis, når du er færdig med 
uddannelsen. 

Industrioperatør

Du kommer til at arbejde med
Som industrioperatør har du ansvaret for, at produktio-
nen i en virksomhed kører, som den skal. Det er dig, 
der står for den daglige drift af maskiner og anlæg 
i produktionen, og en del af jobbet er også at vedlige- 
holde produktionsanlæg og finde/rette fejl på maskiner-
ne. Derudover er du med til at optimere produktionen 
og gøre den mere effektiv.

Du lærer
Uddannelsen til industrioperatør er en bred håndvær-
keruddannelse, der gør dig klar til at arbejde i mange af 
industriens brancher. På uddannelsen lærer du, hvordan 
en produktion skal planlægges og gennemføres, så pro-
dukterne bliver færdige til tiden og lever op til kvalitets-
kravene.

Du bliver trænet i, hvordan du finder og gennemfører 
forbedringer inden for dit arbejdsområde, hvordan du 
samarbejder bedst og mest effektivt med andre, og du 
får indsigt i, hvordan du bruger forskellige værktøjer 
til at mindske spild i produktionen.
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Du kommer til at arbejde med
Som murer skal du bygge huse, badeværelser eller 
noget helt tredje – mulighederne er mange. Du står for 
opmuring af vægge, overfladebehandling og flisearbejde. 
Derudover er gulv- og tagarbejde ved nybyggeri, ombyg-
ning og restaurering også en del af dine arbejdsopgaver. 
Du arbejder ofte sammen med andre håndværkere som 
tømrere, elektrikere m.fl.

Som murer kommer du ikke til at mangle arbejde. 
Efterspørgslen på murerarbejde er stor, og mange virk-
somheder står i kø for at få murerelever og færdigud- 
dannede murere til fast arbejde. 

Du lærer
På mureruddannelsen lærer du en masse om forskellige 
materialer. Du lærer også at pudse facader og opsætte 
fliser på vægge og gulve. Du får erfaring med at læse 
en arbejdstegning og at opstille stilladser, og så får du 
forstand på at varmeisolere og arbejde med tagsten.

Du får desuden kendskab til de love, regler, miljø- og 
sikkerhedskrav, der bliver stillet til udførelsen af murer-
arbejdet.

EUX    MURER
Du kan også blive eux-murer. Det betyder, at du kombine-
rer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag og får både 
en studenterhue og et svendebrev, når du er færdig med 
uddannelsen.

Murer

Du kommer til at arbejde med
Som mediegrafiker er din rolle at forene design og grafik 
samt billeder og tekst til effektive og overbevisende 
medieoplevelser. Adobe-pakken er dit vigtigste værktøj, 
hvor du arbejder kreativt og teknisk. 

Dine arbejdsopgaver kan omfatte alt lige fra reklamer, 
magasiner og plakater til emballagedesign, websider 
og animation til digitale medier.

Det er vigtigt, at du har en god kreativ sans og et godt 
blik for det visuelle. Du skal også være dygtig til at for-
mulere dig, og det er en fordel at være god til matematik.

Du kan arbejde mange forskellige steder, men typiske 
arbejdspladser er reklame- og webbureauer, i kommuni-
kations- og medievirksomheder, i markedsføringsafdelin-
ger eller på magasiner og aviser.

Du lærer
På uddannelsen til mediegrafiker får du viden om de 
mange forhold, der har betydning for digital og trykt 
medieproduktion. Du får kendskab til kodning af 
websider og lærer at bruge software til billed- 
behandling, grafik, typografi og multimedie.

Mediegrafiker

Du kommer til at arbejde med
Som kosmetiker arbejder du typisk i skønheds- 
klinikker, wellness-centre, parfumerier, kosmetikfirmaer 
eller i din egen salon. Du kan også arbejde med tv- og 
filmproduktioner eller ved modeshows. Mange tror, at en 
kosmetiker lægger make-up hele dagen, men du arbejder 
også med hudanalyser, manicure, pedicure, hårfjerning, 
massage, stil og ernæring.

En stor del af arbejdet består af at få kunderne til at føle 
sig trygge og godt tilpas, så det er vigtigt, at du også er 
interesseret i kundepleje.

Du lærer
På kosmetikeruddannelsen er du kreativ og arbejder 
praktisk, men du har også meget teoretisk undervisning, 
bl.a. kemi, mikrobiologi, anatomi og fysiologi. Hvilken 
effekt har forskellige cremer og make-up, og hvordan 
fungerer kroppen? Det klæder dig på til at vejlede 
kunderne om sundhed og skabe velvære.

EUX    KOSMETIKER
Du kan også blive eux-kosmetiker. Det betyder, at du 
kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag 
og får både en studenterhue og et svendebrev, når du 
er færdig med uddannelsen.

Kosmetiker Lokomotivfører

Du kommer til at arbejde med
Som lokomotivfører betjener du de forskellige lokomo-
tiver hos en af de virksomheder, der står for jernbane-
driften i Danmark. Du kan blive lokomotivfører i S-tog 
(i Københavnsområdet) eller ved fjerntrafikken (hele 
landet).

Du lærer
Det tager 10 måneder at blive lokomotivfører. For at tage 
uddannelsen skal du være ansat i en virksomhed, der 
driver jernbanedrift.

Uddannelsen er en erhvervsrettet uddannelse og er 
udviklet af Undervisningsministeriet i samarbejde med 
operatørerne og brancheorganisationerne. Du bliver bl.a. 
undervist i kørsel, bremselære, sikkerhedstjeneste, bered-
skab/terror, maskinlære, teknik samt brandbekæmpelse, 
krisepsykologi og førstehjælp. 

Derudover får du kendskab til sikkerhedsbestemmelser, 
organisations- og personaleforhold samt betjening 
og service.
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Procesoperatør

Du kommer til at arbejde med
Som procesoperatør kan du arbejde i mange forskel-
lige industrivirksomheder, der fremstiller forskellige 
produkter, bl.a. medicin, mad, sæbe, byggematerialer mv. 
Produkterne bliver fremstillet på højteknologiske 
produktionsanlæg, og du har, som del af et produktions-
team, ansvaret for, at der bliver produceret til den aftalte 
tid i den rigtige kvalitet – uden at spilde ressourcer. 

Kvalitetsopgaver og kontrol af, at de færdige produkter 
lever op til gældende krav og regler, er også en del af 
dit arbejde. 

Du lærer
Uddannelsen til procesoperatør er en bred håndværker-
uddannelse, der kvalificerer dig til at arbejde i mange 
forskellige industrivirksomheder. Du lærer, hvordan 
produktionsanlæg fungerer, og hvordan du computer- 
styrer og regulerer de processer, der foregår i anlæggene. 

Du får også kendskab til at finde og rette styrings- 
tekniske og mekaniske fejl på anlæg og udstyr, 
og du lærer at samarbejde. Derudover får du indsigt i, 
hvordan du kan være med til at gøre produktionen bedre.

EUX    PROCESOPERATØR
Du kan også blive eux-procesoperatør. Det betyder, at du 
kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag og får 
både en studenterhue og et svendebrev, når du er færdig 
med uddannelsen.

Du kommer til at arbejde med
Som produktør er du industriens altmuligmand, og 
du hjælper dine kollegaer i produktionen med at løse 
forskellige tekniske opgaver. Dermed er du en vigtig brik 
i forhold til at få hele produktionen til at køre gnidnings-
løst, og din spidskompetence er arbejdet med maskiner 
og anlæg. 

En del af dit arbejde vil typisk involvere arbejde på 
virksomhedens lager. Her skal du sikre en optimal 
logistik. Kvalitetssikring er også en vigtig del af jobbet – 
her bruger du forskellige kvalitetsværktøjer, som du får 
kendskab til på din uddannelse.

Du lærer
På uddannelsen til produktør lærer du at arbejde 
med produktion i industrien. Du lærer at tilse og passe 
maskiner og anlæg, og du får kendskab til, hvordan man 
sikrer kvaliteten. Du lærer også de forskellige sammen-
føjningsmetoder som limning, lodning og svejsning 
samt at arbejde med bolte og nitter. 

Du får styr på at bruge enkle, tekniske tegninger 
og at deltage i virksomhedens interne lagerfunktioner. 
Du bliver også undervist i dreje- og boreteknikker, 
slibning og polering.

ProduktørMøbelpolstrer

Du kommer til at arbejde med
Som møbelpolstrer restaurerer du gamle møbler 
og polstrer nye. Du vil samarbejde med designere, 
arkitekter og møbelsnedkere med at udvikle nye møbler, 
og gennem din uddannelse har du lært at opbygge 
møblernes polstring efter designerens eller 
kundens ønske.

En møbelpolstrer rådgiver kunderne om både møbel-
stof og steltyper, og du kommer også til at ombetrække 
møbler. Nogle møbelpolstrere vælger at specialisere sig 
i f.eks. handicapmøbler, lædermøbler, stilmøbler eller 
antikke møbler.

Du lærer
På uddannelsen til møbelpolstrer får du grundlæggende 
viden om materialer og design. Du lærer om tegning, 
teknikker og proces, så du kan forklare, tegne og polstre 
på en måde, så det lever op til kundernes ønsker. Du får 
også indsigt i salg og service og et godt kendskab til de 
maskiner og det værktøj, du skal bruge i arbejdet.

Møbelsnedker og orgelbygger

Du kommer til at arbejde med
Som møbelsnedker kommer du primært til at fremstille 
møbler af træ som borde, stole, reoler og kommoder 
samt køkken- og butiksinventar. Møblerne bliver formgi-
vet af en møbelarkitekt, der laver de tegninger, beskrivel-
ser og evt. modeller, du arbejder efter. 

Som færdiguddannet er du typisk med i hele processen 
fra den første kundekontakt til det færdige produkt. Du 
rådgiver din kunde om alt fra materialevalg til kreative 
opgaveløsninger, og du forklarer, tegner og bygger efter 
ønske.

Arbejdet foregår typisk på værksteder eller i produktio-
nen hos inventar-/møbelvirksomheder.

Vælger du på uddannelsen specialet orgelbygger, arbej-
der du med at fremstille dele til orgler samt vedligehol-
der og stemmer dem. Du arbejder både på værksted 
og i kirker eller koncerthuse, som har orgler. 

Du lærer
På uddannelsen til møbelsnedker lærer du at lave tegnin-
ger og beregninger. Du får også erfaring med materialer 
og værktøj, både de computerstyrede maskiner og det 
traditionelle håndværk. Uddannelsen giver dig kendskab 
til, hvordan møbler udformes fra idé til færdigt produkt, 
og du lærer at arbejde i overfladen såvel som med de 
små detaljer.

EUX    MØBELSNEDKER OG ORGELBYGGER
Du kan også blive eux-møbelsnedker og orgelbygger. Det 
betyder, at du kombinerer en erhvervsuddannelse med 
gymnasiefag og får både en studenterhue og et svendebrev, 
når du er færdig med uddannelsen.
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Svømmebadsassistent

Du kommer til at arbejde med
Som svømmebadsassistent får du en form for blæksprut-
tefunktion i svømmehaller. Du kommer til at stå for man-
ge forskellige opgaver, f.eks. wellness-aftener, saunagus, 
varmtvandsbassiner, vandgymnastik, børnefødselsdage 
og salg og service. Kort sagt; alle de ekstra-funktioner, 
der er i en svømmehal, ud over svømmetrænere og 
livreddere.

Du lærer
På uddannelsen til svømmebadsassistent bliver du 
bl.a. erhvervslivredder. Du lærer også om rengøring og 
hygiejne, håndtering af farlige kemikalier, kommuni-
kation, service, svømmeinstruktion, konflikthåndtering, 
salgsteknik samt eventplanlægning og -afvikling. 

Uddannelsen er tilrettelagt på en måde, der giver dig mu-
lighed for at supplere med kortere kurser og f.eks. blive 
uddannet inden for fitness eller blive svømmetræner og/
eller eventkoordinator. Uddannelsen sikrer dig en alsidig 
hverdag og giver dig mulighed for mange spændende 
ting.

Du kommer til at arbejde med
Som tandtekniker laver du tandproteser, broer, bøjler 
til børn, guldkroner mv. En stor del af dit arbejde er at 
løse opgaver efter tegninger eller aftryk ved at formgive, 
lodde, pudse, polere og designe tænder i et 3D-program 
for derefter at fræse det på en computerstyret maskine. 
Du arbejder typisk i gips, guld, akryl og porcelæn.

Arbejdet som tandtekniker er præcisionsarbejde og 
kræver både teknisk snilde, kreative evner og sans for 
detaljer.

Du lærer
På uddannelsen til tandtekniker får du grundlæggende 
viden om de mange materialer, du bruger til at løse 
problemer for patienterne. Du bliver undervist i mange 
forskellige fag, bl.a. anatomi, tandmodellering, arbejds-
miljø, CAD/CAM, patienthåndtering og hygiejne.

Tandtekniker

Du kommer til at arbejde med
Som smed bliver du oplært i et vigtigt håndværk helt 
fra bunden. Du arbejder med forskellige slags metaller, 
som du former og bearbejder både ved håndkraft og med 
computerstyrede maskiner. 

Der findes mange virksomheder, der arbejder med metal 
og har brug for en smed. Og har du lyst til at være selv-
stændig, kan du starte dit eget smedeværksted.

Du lærer
På uddannelsen til smed får du en grundlæggende viden 
om, hvordan du udvælger det rette metal og bearbejder 
det efter de nyeste teknikker. Det meste af smedearbejdet 
i dag foregår på maskine, men du lærer også, hvordan 
man bruger hammer og esse. 

Du kan vælge at blive bearbejdningssmed, der skærer, 
klipper og bukker metal og udfører enkle svejseopgaver, 
eller du kan blive svejser, der udfører mere specielle 
svejseopgaver, tilskærer metal og laver alle former for 
sammenføjninger.

EUX    SMED
Du kan også blive eux-smed. Det betyder, at du kombine-
rer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag og får både 
en studenterhue og et svendebrev, når du er færdig med 
uddannelsen.

SmedSikkerhedsvagt

Du kommer til at arbejde med
Som sikkerhedsvagt arbejder du med overvågning 
af bygninger, institutioner og forretningsområder, 
og du holder et vågent øje med it-systemer og alarman-
læg. Din arbejdsplads kan være et større eller mindre 
vagtselskab, men du kan også arbejde på kontorer, 
museer m.fl. 

Du lærer
På uddannelsen til sikkerhedsvagt får du en grundlæg-
gende viden om sikkerhed, herunder alarmer og overvåg-
ning. Du lærer at lave sikkerheds- og nødplaner og skrive 
arbejdsrelaterede rapporter. Hvis du er vagtfunktionær 
og er i arbejde og har en god rutine på rygraden, kan du 
klare uddannelsen på et halvt år.

Du bliver bl.a. undervist i retslære, dansk, engelsk og 
idræt, og du har også fag som kommunikation, psykologi 
og konflikthåndtering.
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Du kommer til at arbejde med
Som trafikassistent servicerer du de rejsende i en 
lufthavn og sørger for, at flyene kommer af sted til tiden 
– og at det er de rigtige passagerer, der er med om bord. 
Dit arbejde omhandler bl.a. kundeservice og informati-
onsarbejde for passagererne. 

Du vil også samarbejde tæt med flyenes kabinepersonale. 
Du er i kontakt med mange mennesker hver dag, og det 
er derfor vigtigt, at du er serviceminded og god til at 
kommunikere. Dine arbejdstider er skiftende over alle 
ugens dage og alle døgnets timer.

Uddannelsen til trafikassistent er et samarbejde mellem 
SAS og NEXT. Det betyder, at du skal have en elevplads 
hos SAS for at kunne starte på hovedforløbet.

Du lærer
På uddannelsen til trafikassistent lærer du om de mange 
opgaver som Passenger Service Coordinator hos SAS. 
Du får kendskab til, hvordan du hjælper uledsagede 
børn, check-in, ankomstservice, service til passagerer 
i forbindelse med boarding, gate-opgaver samt sikker-
hedsopgaver. 

Du bliver undervist i sprog, kommunikation, it, 
forskellige lufthavnskurser, service og international 
kulturforståelse, personlig fremtræden mv.

Trafikassistent Tækkemand

Du kommer til at arbejde med
Som tækkemand kommer du til at arbejde med det 
fine, gamle håndværk det er at lave stråtage. Ved nye 
byggerier med stråtag kommer du til at lave og montere 
tagkonstruktionen. Stil og tækkemetoder varierer fra egn 
til egn, og som uddannet tækkemand har du erfaring med 
de forskellige tækketraditioner. Det betyder, at du kan 
fungere som rådgiver for bygherren.

Du kan arbejde som tækkemand i tækkefirmaer og 
i tømrer- og snedkervirksomheder. Du kan også blive 
selvstændig.

Du lærer
På uddannelsen til tækkemand lærer du grundlæggende 
tømrerarbejde, så du kan reparere tagkonstruktioner 
og udføre renoveringer og afsluttende tømrerarbejde. 
 
På uddannelsens hovedforløb bliver du undervist 
i værktøj og maskiner, arbejdsmiljø, materialeforståelse, 
tegning og konstruktion.

Du kommer til at arbejde med
Som teater-, event- og AV-tekniker er det dig, der har 
overblikket og sans for detaljerne. Du kommer til at 
arbejde med arrangementer af alle typer – lige fra opstil-
ling af Orange Scene på Roskilde Festival til afvikling 
af f.eks. kunstudstillinger. Du er med i hele processen, 
hvor du står for indkøb af materialer og sørger for, 
at alt det elektroniske udstyr virker. 

Du lærer
Uddannelsen til teater-, event- og AV-tekniker er delt 
op i trin, og du kan afslutte med specialerne. Første trin 
er uddannelsen som produktionsassistent, hvor du lærer 
at opsætte og nedtage lyd-, lys- og andet teknisk udstyr 
samt optage og redigere AV-produktioner mv. 
 
Andet trin er produktionstekniker, hvor du specialiserer 
dig som enten teatertekniker, udstillingstekniker eller 
eventtekniker. Specialerne giver dig grundlæggende 
viden om forskellige tilgange og metoder til lyd, 
lys og sceneteknik.

Teater-, event- og AV-tekniker

Du kommer til at arbejde med
Som teknisk designer er du en del af et team af ingeni-
ører, arkitekter, designere m.fl. Dine vigtigste arbejds-
opgaver er at tegne, konstruere og designe alt lige fra 
chokoladeautomater til sportshaller. Du laver matema-
tiske beregninger og planlægger, og da designarbejdet 
primært foregår vha. avanceret software, er dit vigtigste 
arbejdsredskab en computer.

Du lærer
På uddannelsen til teknisk designer får du viden om de 
opgaver, der skal løses, når man planlægger at bygge 
eller producere noget. Du lærer at undersøge, beregne, 
designe og konstruere. Du bliver undervist i design og 
produktudvikling, bygningskonstruktion, teknisk pro-
blemløsning, maskiner, styring og bevægelse.

Du har stor mulighed for at forme din uddannelse 
til teknisk designer i den retning, du ønsker.

Teknisk designer
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Du kommer til at arbejde med
Som webudvikler bliver du en del af en spændende 
branche, hvor udviklingen går rigtig stærkt. Du kommer 
typisk til at arbejde med at producere avancerede web- 
sites og apps. Du lærer at skrive koden, der får det hele 
til at fungere, så det er vigtigt, at du kan tænke kreativt 
og arbejde struktureret og effektivt.

Der er jobmuligheder i både det offentlige og i private 
bureauer og organisationer. Du kan også vælge at starte 
som selvstændig.

Du lærer
På uddannelsen til webudvikler lærer du at kode og pro-
grammere dynamiske webløsninger, f.eks. at integrere 
tekster, billeder, video, lyd, databaser mv. Du får grund-
læggende viden om produktionsplanlægning, og du lærer 
at forholde dig til budskab, indhold, form og funktion. 
Billedbehandling og -komprimering til brug på websider 
er også en del af uddannelsen.

Webudvikler

Erhvervs- og EUX uddannelser

Tømrer

Du kommer til at arbejde med
Som tømrer arbejder du typisk med at lægge gulve og 
opsætte lofter, tagspær og tagplader. Du kommer også 
til at varmeisolere, opsætte skillevægge og montere 
brædde- og pladebeklædninger. Derudover skal du isætte 
vinduer, døre og inventar og lave restaureringer samt 
håndtere til- og ombygninger. 

Arbejdet som tømrer kræver, at du har et godt håndelag, 
og at din forståelse for materialer er god. 

Du lærer
På uddannelsen lærer du at vurdere og begrunde, 
hvilke løsninger du vil anbefale mht. pris, holdbarhed 
og kvalitet. Kendskab til sikkerhed, love og regler er 
også en vigtig del.

På uddannelsens hovedforløb får du grundlæggende 
viden om, hvilke byggematerialer du kan bruge til 
løsningen af bestemte opgaver. Matematik og præcision 
er en del af uddannelsen, da det er afgørende, at du kan 
lave konstruktionstegninger. 

EUX    TØMRER
Du kan også blive eux-tømrer. Det betyder, at du kombine-
rer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag og får både 
en studenterhue og et svendebrev, når du er færdig med 
uddannelsen.

Du kommer til at arbejde med
Som værktøjsmager er du en vigtig medarbejder 
i industrien. Kig på din mobiltelefon og alle de mange 
små dele, den indeholder. Delene er produceret med 
særligt værktøj, som værktøjsmageren har udviklet.

Værktøjsdelene fremstiller du både på manuelt betjente 
maskiner og med forprogrammerede maskiner. Ud over 
fremstilling af nye komponenter skal du også kunne 
reparere og vedligeholde maskiner, udstyr og produk- 
tionsværktøj.

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om kon-
struktion af metal- og plaststøbeforme samt snit-, 
stanse- og bukkeværktøjer til masseproduktion.

Du lærer
På uddannelsen til værktøjsmager får du grundlæggende 
viden om, hvordan man konstruerer støbeforme til mas-
seproduktion. Du bliver undervist i fag som fremstilling 
af værktøjskomponenter, justering og afprøvning af 
værktøj, værktøjslære og værktøjsteknisk kommu- 
nikation.

EUX    VÆRKTØJSMAGER
Du kan også blive eux-værktøjsmager. Det betyder, at du 
kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag og får 
både en studenterhue og et svendebrev, når du er færdig 
med uddannelsen.

Værktøjsmager
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Health & Business:10 Science:10

Det handler linjen om
Health & Business:10 er typisk 
til dig, der overvejer, om du skal 
fortsætte på en erhvervsuddannelse 
eller eux, men det er også en god 
linje at vælge, hvis du gerne vil på 
gymnasiet.

På uddannelsen kommer du til at 
prøve kræfter med mange forskellige 
projekter og temaer inden for skøn-
hed, mode, sundhed og business. 
Den er et oplagt valg for dig, der 
har en naturlig interesse for både 
sundhed og business. 

Det lærer du
Ud over at fokusere på de obligato-
riske fag i 10. klasse, har linjen et 
målrettet fokus på skønhed, mode 
og business. Arbejdsformen er 
både individuel og i grupper med 
projekter. Du kommer til at arbejde 
i værksteder, der ligner en rigtig 
arbejdsplads, og motion indgår som 
en naturlig del af dagligdagen på 
Health & Business:10.

I løbet af dit år er der 5 ugers 
brobygning. Her får du muligheden 
for at blive mere fortrolig med de 
erhvervsuddannelser, du måtte have 
interesse for. Det giver dig et godt 
grundlag for at vælge den uddannel-
se, der passer allerbedst til dig.

Rebslagervej 11
2400 København NV

Det handler linjen om
Fingrene kommer helt ned i de 
naturvidenskabelige fag på den fede 
måde på linjen Science:10. Ekspe-
rimenter og sjove og spændende 
projekter hører med til hverdagen, 
så hvis du er vild med naturviden-
skab og er interesseret i og motiveret 
for de boglige fag og et højt fagligt 
niveau, er linjen lige noget for dig. 

Du får både høj faglighed, gode 
studievaner og sociale kompetencer, 
og når du er færdig med Science:10, 
er du parat til at begynde på en 
gymnasial uddannelse.

Det lærer du
Ud over at fokusere på de obligato-
riske fag i 10. klasse, kan du vælge 
fysik/kemi og tysk eller fransk som 
tilvalg. Det overordnede mål med 
Science:10 er, at din nysgerrighed 
bevares, og at du får en eksperimen-
tel tilgang til de naturvidenskabelige 
fag – bl.a. i laboratoriet. Det bliver 
ikke kedeligt!

I løbet af dit år er der 5 ugers 
brobygning. Her får du muligheden 
for at blive mere fortrolig med de 
forskellige typer gymnasiale uddan-
nelser (hhx, htx, stx og eux). 

Julius Thomsens Gade 5
1974 Frederiksberg C

NEXT 10. klasse

EFTERSKOLE 
UDEN OVERNATNING … 

Lyder det ikke hyggeligt? Har du 
lyst til et år fyldt med oplevelser 
og et ekstra år til at beslutte dig 
for, hvad du vil efter 9. klasse, er 
det en god idé at vælge 10. klasse.

På NEXT finder du 5 spændende 
10. klasse-linjer. Og vi tør godt ga-
rantere, at uanset hvilken linje du 
vælger, så kommer du til at rykke 
dig både personligt og fagligt – og 
få et godt sammenhold og gode 
venner.

De forskellige linjer klæder dig på 
til det uddannelsesvalg, du skal 
træffe efter 10. klasse. Uanset om 
det er en erhvervsuddannelse, en 
eux-uddannelse eller gymnasiet.

NEXT
10. klasser

og

NEXT kurser
& efteruddannelse
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Styrk dine kompetencer

Hvis du som virksomhed går med overvejelser om at op-
kvalificere medarbejdere eller ledelsen med uddannelser 
og kurser, så kan du bruge NEXT som sparringspartner. 
Sammen kan vi skitsere et forløb. Vi udarbejder kort- 
og langsigtede planer for udviklingen af medarbejdere
og ledelse, som giver mening for både din virksomhed 
og dine medarbejdere.

Du kan booke et møde med en af vores konsulenter, 
ved at kontakte os på telefon 3388 0900.

Både som ledig eller ansat har du mulighed for at tage et 
kursus hos NEXT, hvis du har lyst til at styrke dine kom-
petencer og gøre dig mere attraktiv for arbejdsmarkedet. 
Du kan vælge mellem en bred vifte af kurser, så der er 
sikkert også noget for dig.

Tag et kig på nextkbh.dk/kurser og se de mange 
forskellige muligheder, eller giv os et kald. 
Vi hjælper dig gerne på vej.

NEXT kurser & efteruddannelse

Talent:10 Media & Design:10Building & Construction:10

Det handler linjen om
Talent:10 fokuserer på at finde dit 
talent – og at bruge det. Samtidig 
opbygger du gode studievaner og 
forbereder dig på at tage en er-
hvervs- eller gymnasial uddannelse.

Linjen har talentspor med forskel-
lige profiler, bl.a. sprog/matematik, 
internationalt fokus og science. 
Der arbejdes også i temamåneder.

Det lærer du
Du har flere obligatoriske fag som 
bl.a. dansk og matematik, men du 
kan også vælge fysik/kemi og tysk 
eller fransk som tilvalg. I temamå-
nederne deles der viden, erfaring og 
oplevelser inden for mange forskel- 
lige emner lige fra natur og teknik 
til samfund og innovation. 

I stedet for traditionel brobygning 
har Talent:10 et LearnLab, hvor du 
får mulighed for at prøve de forskel-
lige ungdomsuddannelser,så du får 
et større kendskab til dine mulighe-
der efter 10. klasse.

Baltorpvej 20A
2750 Ballerup

og

Vejlebrovej 65
2635 Ishøj

Det handler linjen om
Hvis du er interesseret i medie- og 
designverdenen, er linjen Media & 
Design:10 helt sikkert noget for dig. 
Via en række forskellige projekter 
kommer du til at lære en masse om 
digitale løsninger og om, hvordan 
man samarbejder digitalt. Det er en 
fordel, hvis du er interesseret i og 
motiveret for de boglige fag.

Du får både høj faglighed, gode 
studievaner og sociale kompetencer, 
og når du er færdig med Media & 
Design:10 er du parat til at begynde 
på en erhvervs- eller gymnasial 
uddannelse.

Det lærer du
Ud over at fokusere på de obligato-
riske fag i 10. klasse, kan du vælge 
fysik/kemi og tysk eller fransk som 
tilvalg. Linjen lægger vægt på inno-
vation, entreprenørskab, samfunds-
fag og business-fag. 

Du kommer til at løse real life-op-
gaver, og du får viden om social 
innovation via inspiration fra lokal-
samfundet, i vores velfærdssystem 
eller rundt om i verden. 

I løbet af dit år er der 5 ugers bro-
bygning. Her får du muligheden for 
at blive mere fortrolig med de for-
skellige typer gymnasiale retninger 
(hhx, htx, stx og eux).

Julius Thomsens Gade 5
1974 Frederiksberg C

NEXT 10. klasse

Det handler linjen om
Building & Construction:10 er til 
dig, der overvejer, om du skal fort-
sætte på en erhvervsuddannelse eller 
eux, når du er færdig med 10. klasse.

På linjen kommer du til at prøve 
kræfter med de praktiske hånd-
værksfag, så det er en fordel, hvis 
du kan lide at bruge hænderne.

Det lærer du
Ud over de fag du skal have som 
dansk, matematik og engelsk, har 
linjen et målrettet fokus på projekter, 
der er tilrettelagt på en måde, så du 
lærer dansk og matematik, mens du 
gør dine idéer til virkelighed. 

Du kommer til at arbejde i værkste-
der, der afspejler en rigtig arbejds-
plads. Her arbejder du med din egen 
portfolio, hvor du samler alle de 
spændende ting, du laver og lærer 
undervejs i uddannelsen – f.eks. et 
lille hus, hvor du skal male, mure, 
lægge strøm ind, smede en låge mv. 

I løbet af dit år er der 5 ugers 
brobygning. Her får du muligheden 
for at blive mere fortrolig med de 
erhvervsuddannelser, du måtte have 
interesse for. Det giver dig et godt 
grundlag for at vælge den uddannel-
se, der passer allerbedst til dig.

Rebslagervej 11
2400 København NV
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That Something er et designfirma med ekspertise 
i bæredygtighed, designstrategi og kulturel kapital. 
Vi er optimister og indrømmer gerne, at vi arbejder for en 
bedre verden. Det betyder, at vi har mennesket i centrum 
og er specialiserede i, at alle bliver hørt – og at drive 
forandringer fremad.

I alt hvad vi laver, går vi en ekstra mil for at bidrage posi-
tivt til verden omkring os. Derfor kan du læse dette maga-
sin med god samvittighed. Du sidder nemlig lige nu med et 
100 pct. bæredygtigt og bionedbrydeligt magasin i hæn-
derne. Det er trykt på et Cradle-to-Cradle-certificeret og 
Svanemærket trykkeri, der samtidig er CO2-neutralt. Det 
skyldes bl.a., at trykkeriet har sin egen vindmølle, bruger 
elbiler, reducerer varme- og elforbrug mv.

Sammen kan vi bidrage til en bedre fremtid for både 
mennesker og natur.


