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Arbejdet er ofte tværfagligt,
»
»
og som landinspektører binder vi
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trådene sammen.

Jimmy Donbæk Jensen, nyuddannet landinspektør

Thyboer vil
være klogere

Jimmy Donbæk Jensen har fået
arbejde i det landinspektørfirma i Grenaa, der opfordrede
ham til at gå i gang med uddannelsen.  Foto: Michael Koch

Af Søren Wormslev
soeren.wormslev@nordjyske.dk

THISTED: Der er mange, der
gerne vil uddanne sig i
Thy. De to uddannelser,
som VIA udbyder - til sygeplejerske og pædagog - har
begge fået markant flere
ansøgninger end i fjor.
Der er kommet 36 1. prioritets-ansøgninger til sygeplejerskestudiet mod 27
i fjor. På pædagoguddannelsen er antallet steget fra
74 til 91. Det svarer til en
fremgang på hele 25 procent.
Kirsten Mathiesen Bjerg,
der er uddannelsesleder på
sygeplejerskeuddannelsen, tror, at en af forklaringerne på fremgangen her
er, at jobudsigterne nu ser
bedre ud:
- Alle på vort seneste
hold, der har søgt, har fået
job. Rigtig mange har fået
arbejde i lokalområdet,
hvor der er en del job at
vælge imellem, siger hun.
På pædagogstudiet kan
afdelingsleder Mette Nysted konstatere, at der igen
er flere ansøgere, end der
er pladser.
- Pædagoguddannelsen
er godt forankret i lokalområdet, både for sin faglighed og for et godt studiemiljø på Uddannelsescenter Thy, siger hun.
Mette Nysted konstaterer, at når der er mulighed
for at få en mellemlang videregående uddannelse i
lokalområdet, betyder det,
at flere unge end ellers bli-

»

Pædagoguddannelsen er godt
forankret i lokalområdet.

mette nysted, afdelingsleder, VIA

ver i Thy.
- Det er et aktiv for området, siger hun.
At det er VIA, der har hovedsæde i Aarhus og dækker Region Midt, der udbyder de to uddannelser i
Thisted, har historiske årsager. Thy hørte tidligere
til Viborg Amt, hvor VIA
opstod. I dag er Thisted
Kommune en del af Region
Nordjylland, hvor det bortset fra i Thy - er University College Nordjylland (UCN), der udbyder
de tilsvarende uddannelser.
UCN har dog bevæget sig
ind i Thy, idet man i Thisted udbyder uddannelser
til finansøkonom og markedsføringsøkonom. Til
begge er søgningen steget i
forhold til i fjor: Til finansøkonomuddannelsen i Thisted er der kommet 24 1.
prioritets-ansøgninger
mod 21 i fjor, mens tallet
til uddannelsen til markedsføringsøkonom er steget fra 13 til 16.

Godt nok i Hobro
HOBRO: Når hverken ban-

ker eller ejendomsmæglere ansætter folk i bundter,
skal man være tilfreds
med, at der er lige så mange som sidste år, der søger.
Det siger Jens Peter
Dahlgaard, uddannelsesleder på Erhvervsakademiet
Dania, der udbyder to uddannelser i Hobro: Finansøkonomuddannelsen, som

LANDINSPEKTØRER: Kandidater undrer
sig over den beskedne søgning

ca. 80 har søgt ligesom i
fjor, og uddannelsen til
handelsøkonom, der har
fået 32 1. prioritets-ansøgninger mod 28 sidste år.
- Jeg er tilfreds, forholdene hos aftagerne taget i betragtning. Kan vi holde
uændret niveau i nedgangstider, er det ikke så
ringe, siger Jens Peter
Dahlgaard.

Hvor bliver de af?
Af Søren Beukel Bak
soeren.bak@nordjyske.dk

AALBORG: Rune Halkjær Christensen og Jimmy Donbæk
Jensen tilhører en minoritet
- og de har svært ved selv at
forstå, at der ikke findes flere af deres slags.
De udgør to af de i alt 31
landinspektører, der netop
har afsluttet uddannelsen
ved Aalborg Universitet med
16 i Aalborg og 15 i København. Begge har allerede fået arbejde, det samme har en
række af deres studiekammerater - og i det hele taget
er arbejdsløsheden beskeden blandt landinspektører.
Alligevel har optaget i årevis ligget mellem 30 og 40. I
fjor blev den hidtil største årgang færdig: 50 fik eksamensbevis, og efter et halvt
år var de 42 i regulært, fast
arbejde. Da man i går gjorde
tallet op, havde 42 søgt.
- Jeg tror, at det kniber

med kendskabet til vores uddannelse. Mange tror, at vi
går ude i marken og måler
op det meste af tiden, fordi
de kun kender billedet af os
med en totalstation, mener
Rune Halkjær Christensen.
Og de fleste landinspektører tilbringer da også tid ude
i marken, men den del arbejdet fylder mindre og mindre. 10, højest 20 procent af
arbejdstiden, vurderer han.
- IT fylder meget, og det
kommer til at fylde endnu
mere. Der sker for eksempel
rigtig meget med visualisering på kortområdet, og vi
arbejdet med hele det juridiske og økonomiske aspekt,
supplerer Jimmy Donbæk
Jensen.
Begge havde snuset til faget, inden de gik i gang med
uddannelsen. Jimmy Donbæk Jensen arbejdede halvandet år hos en landinspektør i hjembyen Grenaa, der
opfordrede ham til at søge

ind, mens Rune Halkjær
Christensen er uddannet
kort- og landmålingstekniker (afløseren for tidligere
tiders landmåler).
Ingen af dem er blevet
skuffede undervejs, og i det
hele taget er frafaldet beskedent. De to fortæller entusiastisk om en uddannelse,
der bringer fagene ingeniør,
advokat og arkitekt sammen.
Advokater for fast ejendom
- Arbejdet er ofte tværfagligt, og som landinspektører
binder vi trådene sammen.
Vi er en slags advokater for
fast ejendom, forklarer Jimmy Donbæk Jensen.
Selvom Aalborg Universitet endnu har sin 40 års fødselsdag til gode, kan landinspektøruddannelsen i år fejre sin 245 års fødselsdag.
Indtil 1974 foregik det ved
Landbohøjskolen i København, men da AUC (nu AAU)

blev skabt, rykkede uddannelsen vestpå.
Trods fagets høje alder er
antallet af udøvere beskedent, sammenlagt ikke meget over 1000. Det betyder,
at de fleste kender hinanden
- og to dage hvert år mødes
omkring det halve af dem til
to faglige dage i Nyborg.
Arbejdsmæssigt spreder
kandidater sig fra traditionelle landinspektørvirksomheder over private ingeniørog rådgivningsfirmaer til offentlige forvaltninger. Som i
så mange andre fag lokker
Norge også gerne landinspektører til sig.
Danmarks lange historie
med at have styr på det matrikulære system, der styrer
ejendomsforholdene over
fast jord, gør dansk viden eftertragtet i udlandet:
AAU arbejder sammen
med universiteter i blandt
andet Australien og Canada,
og dertil kommer projekter
på blandt andet Zanzibar og
Sct. Croix. Der mangler med
andre ord ikke muligheder
for at lægge et udlandsophold ind i uddannelsen. Pengene er heller ikke så ringe:
- Lønnen som nyuddannet
ligner meget den løn, ingeniører tjener, føjer Rune Halkjær Christensen til.

Flere pladser
FREDERIKSHAVN: Efter et års
pause er Martec i Frederikshavn, der uddanner
maskinmestre, atter med i
den koordinerede tilmelding.
Skolerne har fået tildelt

ekstra pladser. Martec har i
2013 fået 110 pladser,
hvoraf 77 besættes til
august.
Der er til dato 117 ansøgere, oplyser Martecs direktør, Pia Ankerstjerne.

Rune Halkjær Christensen har
fået arbejde i et firma i Odense
og vender dermed tilbage til fødeøen Fyn.  Foto: Michael Koch

