Håndværkerblæksprutte
Uddannelsen som ejendomsservicetekniker er i gang igen i København.
Dennis Romar er en af de nye elever
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Af Annette Sadolin, informationsmedarbejder

"Multihåndværker" blev uddannelsen som ejendomsservicetekniker
kaldt i en kampagne, der kørte i vinter. Taletømrer, havemaler og
snedkerator var nogle af de slogans, der signalerede bredden i uddannelsen. Det lød mægtig smart, syntes en nordmand, der kontaktede Københavns Tekniske Skole i den tro, at han kunne opnå svendebrev indenfor flere håndværk med et smæk.
- Vi måtte forklare ham, at sådan hænger det altså ikke sammen,
siger Lars Remtoft, der er uddannelsesleder på Københavns Tekni-

ske Skole i Glostrup og har været med til at udvikle uddannelsen
som ejendomsservicetekniker. Der er kun ét svendebrev i vente, når
uddannelsen er afsluttet. Et svendebrev der er bevis på en bred uddannelse indenfor flere håndværksfag.
Kampagnen nåede målet om at gøre uddannelsen mere kendt og
tiltrække elever nok til igen at åbne et ungdomshold i København
efter fire år, hvor eleverne fra København og Århus måtte samles på
et hold i Århus.
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- Alt det vi lærer, kan vi også
prøve af her på skolen. Her
er det hele, forklarer Dennis
Romar, der her ses i et af
værkstederne sammen med
Lars Remtoft, uddannelsesleder på Københavns Tekniske
Skole. Fotos: Thomas Brolyng
Steen

Fandt svaret i S-toget
I august i år begyndte et ungdomshold på 24 elever på uddannelsen som ejendomsservicetekniker på skolen i Glostrup. Dennis
Romar er en af dem. Han er 21 år
og har altid vidst, at han gerne ville være håndværker:
- Det ligger til familien, forklarer
han. - Jeg vidste bare ikke, hvilket
håndværk der lige var mig.
Han var på vej hjem med S-toget til Albertslund, da han fik øje
på reklamen. Det var i januar måned, og han var i gang med det
første skoleophold på uddannelsen som snedker, men ikke rigtig
tilfreds med sit valg. Før da havde
han også snuset til tømrer- og
elektrikerfagene, men heller ikke

her fandt han sit fag. Et reklameskilt over hovedet på togpassageren overfor fangede hans blik: Bliv
multi-håndværker. Han rev en slip
af blokken på skiltet og tog den
med hjem, hvor han fandt flere
oplysninger om uddannelsen på
nettet:
- Det fangede mig straks. Det
lød meget afvekslende, og det er
lige mig.
Celcius og formler er for
fedt
I dag er Dennis Romar tilfreds
med sit valg af uddannelse:
- Vi lærer lidt om mange forskellige fag, og alt findes her på
skolen, så vi selv kan prøve det
hele af.

Skolen i Glostrup er ikke en helt
almindelig skole. Her brydes de
lange gange med klasselokaler af
store værksteder. Bag døren til et
af dem buldrer varme- og ventilationsanlæg, og alurørene bugter sig
rundt i lokalet, mens lamper på
paneler tænder og slukker. Et andet er fyldt med toiletter. Og et
tredje bugner af motorer og maskiner og værktøj i lange baner. Eleverne på uddannelsen som ejendomsservicetekniker prøver det
hele.
Varmelære er foreløbig det fag,
Dennis synes bedst om:
- Det er celcius og formler, siger
han begejstret. - Hvad sker der,
når man stiller på anlægget?
Hvordan får man det til at køre

Ejendomsservicetekniker
Uddannelsen som ejendomsservicetekniker tager cirka
3½ år, der er fordelt på 45
uger på skole og 137 uger i
praktik.
Uddannelsen blev oprettet
i 1996. Siden er der uddelt
659 svendebreve til ejendomsserviceteknikere.
Læs mere om uddannelsen på www.ejendomsservicetekniker.dk
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Dennis Romar demonstrerer,
hvordan man måler gennemstrømningen af luft i et
ventilationsanlæg.

bedst muligt? Det er midt i november, og Dennis har siden august
deltaget i grundforløbet. Om få
uger er det tid til praktik.
Praktikken på plads
Dennis fik praktikplads allerede før,
han begyndte på uddannelsen. Uddannelsesleder Lars Remtoft sender de tilmeldte elever til samtale,
når han modtager en henvendelse
fra en arbejdsgiver. Dennis blev indkaldt til samtale i KAB og ansat
som elev i Kagsgården i Herlev Boligselskab: De elever, der har praktikplads, kan begynde uddannelsen
med en kortere periode på praktikstedet. Det gav Dennis lejlighed til
at snuse lidt til jobbet som ejendomsfunktionær:
- Et kanon praktiksted, siger
Dennis om sit første indtryk af stedet. Han har allerede bidt mærke i
en forskel i mødet med den virkelige verden:
- Jeg kan se, at meget af arbejdet handler om at vurdere, om en
opgave kan ordnes af folkene på
ejendommen, eller om der skal
bestilles håndværkere.
Kampagnen gav mere indtryk
af, at man skulle kunne det hele
selv. Så jeg vil sige til andre, at de
skal ikke lade sig skræmme. Bare
spring på!

Faglært miljø løfter kvaliteten
De fleste af kammeraterne i Dennis’ klasse har fået praktikplads.
Kun et par stykker leder endnu.
Udannelsesleder Lars Remtoft forklarer, at en boligorganisation opnår mange fordele ved at ansætte
en elev:
- De får en anden type medarbejder, der er uddannet netop til
alle de opgaver, der handler om
drift og vedligeholdelse af en ejendom. De får en bredde, modsat en
håndværker, der er uddannet i et
fag. Og så vil de være med til at
løfte en uddannelsespolitisk opgave.
Lars Remtoft ser udbredelse af
uddannelsen som meget vigtig for
faget:
- Det faglærte miljø giver faget
et kvalitetsløft og en alsidighed,
som ikke kan løftes af mere specialiserede håndværkere.
Behov for svende
Uddannelsen har mødt begyndervanskeligheder siden oprettelsen i
1996. Den er ny og ikke så kendt
som de traditionelle håndværksfag, der er flere tusinde år gamle
såsom tømrer- og snedkerfagene.
En af de mere konkrete barrierer
har været manglende svende:

- Svende-lærlinge miljøet er fantastisk vigtigt i en uddannelse, forklarer Lars Remtoft. - Svendene
findes endnu ikke i stort tal ude på
praktikstederne. Men det vil komme med tiden.
Vinterens kampagne betyder, at
Lars Remtoft oplever en større
søgning til uddannelsen, og der
breder sig også en voksende interesse for merituddannelsen som
ejendomsservicetekniker. Merituddannelsen er for dem, der allerede
er ansat som ejendomsfunktionærer, som via en uddannelsesaftale
med deres arbejdsplads kan tage
uddannelsen på 1-2 år afhængig
af baggrund.
- På mit praktiksted står folkene
i kø for at tage merituddannelsen,
fortæller Dennis, der kun har mødt
positive reaktioner fra sine nye
kolleger. Selv er han ikke i tvivl.
Han har fundet sit fag

