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Danmarks bedste lærepladser kåret
Landets bedste lærepladser i 2019 ligger i hhv. Randers og Sorø. Det drejer sig om smede- og
maskinværkstedet Poul W. Jensens Eftf. i Sorø og Randers Kommune, som netop er blevet kåret som hhv.
Årets Læreplads og Årets Innovative Læreplads på Nationalmuseet i København.
Årets Innovative Læreplads blev uddelt for første gang, mens Årets Læreplads blev givet for 21. gang. Bag
priserne står Fonden for Entreprenørskab og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.
Lærepladspriserne uddeles efter indstilling fra eleverne. Randers Kommune var indstillet af kontorelev
Christian Skermer Leonhardt, som tager sine skoleperioder på Mercantec i Viborg. Christian har i
samarbejde med Jobcenter Erhverv udviklet et datadrevet webkort over kommunens erhvervsstruktur, der
skal styrke samarbejdet mellem kommune og virksomheder.
Poul W. Jensens Eftf. var indstillet af klejnsmedelærling Mark Tronborg, som tager skoleperioderne på ZBC i
Slagelse, og han fremhæver, at arbejdspladsen har givet ham en stærk faglig ballast og god grundviden.
De to øvrige nominerede til Årets Læreplads var restaurant Abstrakt i Hirtshals og tøjkæden VILA i
Skanderborg, som begge fik en flot 2. plads.
Fonden for Entreprenørskab er glade for at være med til at etablere prisen som Årets Innovative Læreplads.
”Unge med en erhvervsuddannelse har ofte en stor faglig viden med sig inden for deres arbejdsområde.
Men ikke alle ser det at blive selvstændig eller iværksætter som en karrieremulighed. Med Årets Innovative
Læreplads vil vi gerne vise, at erhvervsuddannelserne er en attraktiv vej – også hvis man vil arbejde med
innovation og iværksætteri,” siger adm. direktør Christian Vintergaard, Fonden for Entreprenørskab.
I Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier fremhæver direktør Lars Kunov også betydningen af at fejre landets
bedste lærepladser. ”På erhvervsuddannelserne udgør uddannelsesforløbet i virksomheden en meget
væsentlig del af elevernes uddannelse, så det er hvert år en stor glæde at se, hvor mange elever, der sætter
så stor pris på deres elev- eller læreplads, at de indstiller den til os. Vi er så afhængige af virksomhedernes
positive medvirken,” siger DEG’s direktør.
I alt 24 erhvervsskoler havde indstillet en kandidat til enten Årets Læreplads og/eller Årets Innovative
Læreplads, og skolerne havde tilsammen modtaget 394 indstillinger fra elever og lærlinge, der ville prise
deres læreplads.
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