Et nordjysk smedetalent til regionsmesterskab
Smedelærling Thomas S. Jensen fra Aalbæk har de sidste dage dystet mod seks øvrige
smedelærlinge i forbindelse med regionsmesterskabet for klejnsmede, som afvikles på
Teknisk Skole Silkeborg. Ud af de syv lærlinge går to videre til DM i Skills 2017, som er
danmarksmesterskaberne for erhvervsuddannelserne.
DM i Skills har til formål at brande erhvervsuddannelserne, hvor de dygtigste elever i
Danmark yder deres bedste og konkurrerer på høj faglighed og stolt håndværk. Indenfor
smedefaget bedømmes der eksempelvis på perfekte svejsninger, og skærebrændingerne
skal stå skarpe og fine.
Thomas S. Jensen er i lære som klejnsmed på Hirtshals Yard A/S, hvor han har været i
lære i snart to år. Han er én blandt i alt syv elever på værftet indenfor smede-,
skibsmontør- og kontoruddannelsen.
For Thomas var det en drøm, der gik i opfyldelse, da han fik tilbudt lærepladsen vel
vidende, at den første tid uden kørekort ville betyde en transporttid hver vej på en time og
tyve minutter.
- Jeg har ikke ét sekund fortrudt, at jeg tog imod udfordringen om en læreplads, der ikke lå
lige rundt hjørnet, siger Thomas S. Jensen. Jeg har super gode kolleger og jeg får masser
af udfordringer, hvor ikke én dag er ens. Man ved aldrig, hvilke opgaver der venter en i
morgen, slutter Thomas S. Jensen.
Det var EUC Nord, der udpegede Thomas til at deltage i konkurrencen. Begrundelsen var
høj faglighed og de rette personlige kompetencer. Thomas har en ydmyg måde at gå til
opgaven på, og han er meget lyttende. Under konkurrencen har Thomas været bistået af
lærer Lars Nybro Christensen fra EUC Nord, der har ydet mentorbistand under de hektiske
dage.
Opgaven til regionalmesterskabet er foruddefineret og i år gælder det produktion af et bål
fad, hvori der indgår forskellige svejseprocesser, håndflammeskæring, valsning og
plasmaskæring. Materialerne er ligeledes foruddefineret, således at alle deltagerne
konkurrerer på lige vilkår.
For Thomas har det været et stort skulderklap at blive udpeget til konkurrencen. Han blev
udpeget for tre uger siden, men måtte sove en nat på meddelelsen, inden han endeligt
indvilligede i at stille op.
- Jeg er taget afsted for at vinde, og uanset resultatet, har det givet mig et boost på
selvtilliden, og jeg er blevet bekræftet i, at jeg har valgt den helt rigtige uddannelse, udtaler
Thomas S. Jensen, som på ingen måde havde set det komme, at der lå et
regionsmesterskab i kortene for hans vedkommende.

Thomas´ lærested Hirtshals Yard A/S har bakket Thomas 100% op i forhold til
udtagningen. En svend har været koblet på Thomas op til konkurrencen, hvor der er blevet
øvet flittigt i værkstedet.
Direktør Rasmus Brohus er stolt over, at en af værftets lærlinge er udtaget til
regionsmesterskabet.
- Vi har brug for dygtige håndværkere i den maritime branche, og det er vigtigt, at der
bliver sat fokus på erhvervsuddannelserne, og DM i Skills er med til at sætte fokus på
dette, udtaler Rasmus Brohus.
Thomas og de øvrige lærlinge på værftet er alle omfattet af den maritime
uddannelsesordning, som blev etableret i juni 2014, hvor seks aktive partnere finansierer
en fælles lærlingeordning, der har til huse hos MARCOD (Maritimt Center for Optimering
og Drift). Lærlingekoordinator Anette H. Sørensen hjælper bl.a. med rekruttering af
lærlinge til Hirtshals Yard A/S.
- Det var med stor glæde, at jeg fik meddelelsen om, at Thomas er udtaget til
regionsmesterskabet, udtaler Anette H. Sørensen.
- Thomas har som lærling den helt rette indstilling, der resulterer i, at han er en yderst
vellidt lærling, hvilket afspejler sig i, at han løbende får nye udfordringer, således at han
udvikler sig hurtigt både fagligt og personligt. Resultatet efter to års læretid ses nu i
udtagelsen til regionsmesterskabet, som ikke er alle forundt. Kun de bedste når dertil, og
uanset hvilket resultat Thomas opnår ved konkurrencen, er jeg meget stolt af ham, slutter
Anette H. Sørensen, der sammen med direktør Rasmus Brohus, Hirtshals Yard A/S og
Thomas´ familie overværede prisoverrækkelsen i Silkeborg.

