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2c fra Frydenstrand skoleafdeling julepynter hos MAN
Energy Solutions
MAN Energy Solutions i Frederikshavn har som et led i et virksomheds-skole samarbejde adopteret 2c. Overordnet er målet med samarbejdet, at eleverne får tætte relationer til det nærtliggende erhvervsliv, og samtidig understøtter undervisningen i et
læringsrum, hvor eleverne får en oplevelse af at koble teoretiske færdigheder i en
praktisk kontekst.
Samarbejdet faciliteres af erhvervsplaymaker Tommy Lund Christensen, Frederikshavn
Kommune og maritim lærlingekoordinator Anette H. Sørensen, MARCOD, og læringsaktiviteterne på det enkelte klassetrin opfyldes i tæt samspil med klasselærer Helle Thumann
Frederiksen.
Klassens første besøg hos MAN ES har grundet CV-19 været udsat flere gange, men under hensyntagen til skrap overholdelse af alle Corona retningslinjer, byder Site Manager
Thomas Leander og lærlingeansvarlig John Ditlev velkommen til et hold forventningsfulde
og nissehueklædte elever, der glæder sig til at kigge indenfor i den store røde bygning med
MAN logoet.
Forud for besøget har det været aftalt, at faget billedkunst skulle være omdrejningspunkt for
næste besøg, og eleverne har derfor de sidste uger i klassen lavet julepynt, som de nu har
pyntet op med forskellige steder på virksomheden. I kantinen pryder flettede hjerter juletræet, og i receptionen hænger der kræmmerhuse og stjerner.
- Vi har i fremtiden brug for arbejdskraft, og der skal være nogen til at tage over, hvorfor vi
skal tænke langsigtet i forhold til rekruttering. Vi vil gerne gøre os attraktive som virksomhed, og ved at indgå relationer fra tidlig skolealder ønsker vi at være med til at hjælpe den
unge, når han/hun skal træffe det kvalificerede uddannelsesvalg, siger Site Manager Thomas Leander, der har glædet sig til elevernes besøg.
For eleverne er det stort at kunne komme indenfor på virksomheden, også selv om de endnu har til gode at få afprøvet de sikkerhedssko, som de ved, der er indkøbt til dem. Næste
besøg skulle gerne åbne for en tur rundt i produktionen og på kontorerne, og indtil da husker de alle helt sikkert den julegodtepose, som de fik med hjem i julegave af deres adoptiv
virksomhed.

Fakta om MAN Energy Solutions
MAN Energy Solutions, med hovedsæde i Augsburg, Tyskland er verdens førende udbyder af store dieselmotorer og turbomaskiner. Virksomheden beskæftiger ca. 14.000 medarbejdere på mere end 120 lokationer verden over, hovedsageligt
i Tyskland, Danmark, Frankrig, Schweiz, Tjekkiet, Indien og Kina. Virksomhedens produktportefølje omfatter totakt- og firetaktmotorer til skibe og stationære anlæg, turboladere og skibspropellere, samt gasturbiner, dampturbiner, kompresso-

rer og kemiske reaktorer. Desuden tilbyder virksomheden komplette løsninger som fremdrivningssystemer til skibe, motorbaserede kraftværker og turbomaskinesæt til både olie-, gas- og procesindustrien. Under navnet MAN PrimeServ udbydes eftersalgsservice til kunder over hele verden.
Fakta om den maritime lærlingeordning
Den maritime lærlingeordning er et samarbejde mellem 13 maritime virksomheder, som har ansat en fælles ressource til
at tiltrække flere lærlinge til den maritime branche, højne kvaliteten i uddannelserne, understøtte virksomhederne i
håndteringen af lærlinge samt koordinere en turnusordning mellem partnerne således, at virksomhederne hjælper hinanden med at uddanne deres lærlinge bedst muligt til fremtiden. Partnere i ordningen er: Orskov Yard A/S, MAN Energy Solutions, Hirtshals Yard A/S, Soft & Teknik A/S, Mariendal Electrics, Vestkajens Maskinværksted A/S, KM Automatik ApS,
Victor A/S, KS Maskinteknik A/S, Alfa Laval, RASI Maskinfabrik A/S, SL Power A/S og SeaMech.
Fakta om MARCOD
MARCOD er et maritimt brancheudviklingscenter og klyngesekretariat, som støtter udviklingen hos små og mellemstore maritime virksomheder i den nordjyske maritime klynge. MARCOD arbejder med netværksudvikling,
maritim forretningsudvikling, forskning og vidensdeling, kvalificeret arbejdskraft samt branding. MARCOD driver
endvidere Maritime Stars vækstprogrammet for den maritime branche i DK. MARCOD er etableret ultimo 2010
som en fond og har base i Frederikshavn. Centret har otte ansatte. Fra 1/1-21 indfusioneres MARCOD i den
nye nationale klyngeorganisation for det maritime erhverv og logistik – MARLOG (Maritime & Logistics Innovation Denmark) med lokationer over hele Danmark. Læse mere om MARLOG her www.marlog.dk

