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Tesfaye til VUC-elever: Hellere en god frisør end en
dårlig filosof
S-politiker fortalte om de "kloge hænder"
Man kunne høre en knappenål falde til jorden, da Mattias Tesfaye (Soc.) fredag stod foran cirka
150 kursister på Vestegnen HF & VUCs Albertslund-afdeling
”Det handler ikke om hvad du bliver, men hvor god du bliver til det!” var hans budskab.
Tesfaye, der selv bor i Albertslund, fortalte om de “kloge hænder” og mulighederne i
erhvervsuddannelserne.
Han er selv uddannet murer og bor på Vestegnen. Desuden er han socialdemokraternes ordfører
for erhvervsuddannelser, og er stor fortaler for, at der skal uddannes flere faglærte:
”Der er masser af udfordringer i både boglige uddannelser OG faglige! Det bliver noget klumpspil
på toppen, hvis alle bliver akademikere - vi mangler håndværkere! Der er for mange der læser og
for få der arbejder med deres hænder og Danmark har brug for iværksættere og kloge hænder”,
sagde Tesfaye.
Om baggrunden for politiker-besøget siger studievejleder Mette Jacobsen:
”Mange af vores kursister er slet ikke klar over mulighederne indenfor erhvervsuddannelserne.
Derfor vil vi gerne give dem inspiration, viden og lyst til at undersøge mulighederne i
erhvervsuddannelserne. Og dermed muligheder for at komme ud og arbejde,” forklarer hun, og
direktør Tue Sanderhage supplerer:
”Som sektor er vi meget optaget af at udvikle vores uddannelser så de er mere
anvendelsesorienterede og desuden at matche kravene i erhvervsskolereformen.”
Tesfayes afslutningsreplik var:
”Slå automatpiloten fra og undersøg dine muligheder. Du kan godt tage en erhvervsuddannelse
først og så læse videre. Som murer kan du fx læse til ingeniør og som sosu kan du blive fx
sygeplejerske senere. Overvej en erhvervsuddannelse."
Uden for salen havde diverse erhvervsuddannelser stillet små stande op og fortalte om tilbud og
muligheder.
Sandra, Ditte og Tanja forhørte sig om nogle af uddannelserne. Efter endt 9. klasse vil Sandra
læse Sosu, Ditte noget med hospital eller lignende, mens Ditte stadig overvejer.
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