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Uddannelse
Mette Grith Sørensen  
meja@dagbladetholstebro.dk

VejrUm/Holstebro: Maja var 
som 15-årig sådan "en rigtig 
12-tals pige", som hun selv 
beskriver det.

Hun gik på Langhøjsko-
len i 9. klasse, og hun havde 
bare styr på fremtiden. Hun 
skulle på gymnasiet i Struer, 
og bagefter skulle hun læse 
jura på Aarhus Universitet. 
Sådan.

Men det er ikke altid, at li-
vet vil, som man selv vil.

- Jeg ville bare på gymna-
siet - og det var den værste 
beslutning i mit liv, erken-
der den nu 20-årige Vejrum-
pige, Maja Noes Andersen, 
og uddyber:

- Det var ikke det rigtige 
tidspunkt. Jeg var for ung og 
skulle have valgt at lave no-
get andet. Gymnasiet var en 
stor omvæltning, og jeg blev 
hurtigt skoletræt.

Maja "droppede ud et 
par gange" og startede igen. 
Den ene gang fordi hun fik 
kyssesyge. Sygdommen tog 
en masse af hendes energi, 
fraværet blev for højt, og i 

sommeren 2017 tog hun be-
slutningen om at holde helt.

- Det var blevet til et mega 
nederlag for mig i stedet for 
noget, jeg forestillede mig, 
at jeg sagtens kunne gen-
nemføre, siger hun.

ro på tankerne i løvbjerg
Lige fra starten af 1.g havde 
Maja haft fritidsjob i Løv-
bjerg i Struer. Og det var 
der, hun søgte hen, da hun 
skulle have tankerne på ret 
kurs.

- Jeg fik mere arbejde i 
Løvbjerg - næsten hver dag i 
seks måneder frem til janu-
ar 2018, hvor jeg begyndte 
på min nuværende uddan-
nelse, fortæller hun.

Hun arbejder faktisk sta-
dig i Løvbjerg - et par vagter 

om måneden - selv om det 
altså er et 37 timers job at 
være lærling.

- Jeg har arbejdet i Løv-
bjerg i fire og et halvt år, og 
det er lige som at have en 
ekstra familie. Jeg får en god 
løn, synes jeg, og jeg har væ-
ret så glad for at være der, 
så det er svært at give slip. 
Det bliver jeg nødt til på et 
tidspunkt, men ikke endnu, 
mener hun.

Allerede i folkeskolen, da 
eleverne skulle undersøge 
jobmuligheder, og Maja alt-
så faldt for drømmen om at 
læse jura, var hun også inde 
over speditør eller logistik-
økonom. 

Hendes onkel er speditør.
- Jeg syntes, det lød mega 

spændende at skulle skabe 

Fra gymnasiet 
til en erhvervs-
uddannelse: maja 
har fundet sin 
rette (lager)hylde
Maja Noes andersen troede, hun skulle være student og 
bagefter læse jura. I dag er hun lykkelig for sin læreplads i en 
mandeverden: Hun er lager- og logistiklærling hos vald. Birn a/S.

overblik over, hvordan en 
vare kommer fra A til B - 
der er så mange ting at hol-
de styr på. Lager og logistik 
er lidt en overset branche, 
men helt ærligt - uden os 
ville verden jo gå i stå! Va-
rerne skal frem, smiler Maja 
Noes Andersen.

Og det var det, hun endte 
med at vælge: En erhvervs-
uddannelse inden for lager 
og logistik på UCH.

Først var hun til samtale 
hos en UU-vejleder (Ung-
domsuddannelse), hvor hun 
fortalte, at hun elskede at 
arbejde, og at hun var træt 
af at kigge i bøger og skrive 
stile. Hun ville gerne ople-
ve, at der kom noget ud af 
det, hun lavede - se et resul-
tat. Vejlederen foreslog en 
erhvervsuddannelse, som 
er en kombination af skole-
gang og at være lærling i en 
virksomhed, så Maja tog ud 
på UCH for at tale med en 
studievejleder der.

Ikke en hønsegård
Hun startede på Grundfor-
løb 2 i januar 2018 og fik sig 
en læreplads. Men så var 
heldet ikke lige med hende.

- Det gik ikke så godt for 
den virksomhed, jeg var i, 

og de havde en fyringsrun-
de. På den sidste dag i min 
tre måneders prøveperiode, 
blev jeg ringet op, at jeg ikke 
skulle komme igen, forkla-
rer Maja Noes Andersen.

Når en elev står uden læ-
replads, kan UCH - for at 
eleven ikke skal gå i stå - 
tilbyde vedkommende at 
komme i "skolepraktik". Det 
vil sige, at man er i lære på 
UCH, indtil man finder en 
ny læreplads.

På et tidspunkt blev Maja 
spurgt, om hun kunne tæn-
ke sig at komme to uger ud 
til Vald. Birn A/S på prøve. 
Hun sprang til.

- Det gik bare rigtigt godt. 
Først og fremmest var der 
gode kolleger. Helt ærligt så 
var min tidligere læreplads 
lidt af en hønsegård. Her er 
mange mænd, og tingene 
bliver sagt, som de er. Det 
kan jeg rigtigt godt lide, for-
klarer hun.

andenplads ved dm
Efter de to uger havde hen-
des vejleder en snak med la-
gerchef Henrik Jensen, der 
sagde, at man gerne ville be-
holde Maja. Hun startede 
officielt i lære på virksom-
heden den 14. januar i år.

- Jeg er simpelthen så glad 
for det. Det er det rigtige, 
kan jeg mærke. Jeg får lov at 
prøve en masse forskellige. 
Lige nu kører jeg både sta-
bler og kontravægtstruck, 
men jeg skal også op i plan-
lægningen og rundt på nog-
le kontorer. Der er mulig-
hed for at prøve alle funk-
tioner. Lagerbranchen er jo 
både dem på gulvet og dem, 
der sidder og holder over-
blikket, siger Maja, der i for-
året deltog i transportlær-
lingenes lokalmesterskab 
på UCH.

Hun fik en andenplads.
- Der var fire praktiske op-

gaver. Altså, for eksempel 
skulle man flytte tre paller 
ind i en container med en 
palleløfter og stille dem in-
den for markeringerne, så 
der var minimal luft imel-
lem dem. Så skulle man ha-
ve en cargobag ind imellem 
pallerne, puste den op, så 
den holdt pallerne på plads, 
og sikre at pallerne sad fast. 
Og så skulle det hele ud 
igen. Alt sammen på 15 mi-
nutter …

De to bedste UCH-elever 
gik videre til DM for trans-
portlærlinge i Herning den 
22. marts, hvor 13 lærlinge 

konkurrerede. Tre af dem 
var piger. Maja Nors Ander-
sen blev samlet nummer to 
og i øvrigt den eneste pige, 
der tog en pokal.

- Der, hvor det gik dårligst 
for mig, var i præcisions-
kørsel, hvor vi skulle køre 
med en vandtønde. Nu skal 
jeg ikke bortforklare no-
get, men altså; der var dår-
ligt udsyn fra truck'en, så jeg 
kørte med en forkert ma-
stestilling. Hvad masten er? 
Det er den, som gaflen sid-
der fast på.

Var du glad for din anden-
plads?

- Jeg var meget glad! Den 
blev sandelig også fejret 
med nogle gulddamer.

Hvad er det?
- Det er da guld-Tuborg. 

Der er jo en dame på …
Maja er færdigudlært la-

ger- og logistikoperatør i 
slutningen af december 
2020. Men hun regner ikke 
med, at hun stopper med 
at uddanne sig. Godt nok 
vil hun lige have en pause 
og rejse lidt, men så vil hun 
gerne fortsætte med Trin 4, 
der tager et år, så hun bliver 
udlært disponent. Det giver 
adgang til den to-årige ud-
dannelse som logistik-øko-

nom på erhvervsakademiet.
- Jeg synes, det giver så 

meget mening at arbejde 
mig op gennem alle funk-
tioner og få lært, hvad er 
sker på alle trin. Det er godt 

at starte på gulvet og få en 
sammenhæng på tingene, 
siger hun.

50 Onsdag den 17. 
april fylder Linda 

Bech Wind hhx, Uddan-
nelsescenter Holstebro, 
50 år.

50 Onsdag den 17. 
april fylder Ken-

neth Grydholt, Anholtvej 
17, Thyborøn, 50 år.

Fødselsdage

 �Uddannelsescenter Hol-
stebro har haft 18 tømrer-
lærlinge oppe til svendeprø-
ve, og alle bestod. Rasmus 
Rønn Iversen bestod endda 
med sølvmedalje. 

På billedet siddende fra 
venstre: Adil Ibo – Antaget - 
udlært hos Vejlø’s Byggefor-
retning ApS Holstebro. Jes-
per Nielsen - Antaget med 
ros - udlært hos Lundtotal-
byg Holstebro. Frederik Øll-
gaard Færgemann Hansen – 
Antaget - udlært hos Vejlø’s 
Byggeforretning ApS Holste-
bro. Casper Krarup Petersen 
- Antaget med ros - udlært 
hos Tømrer- og Murerfir-
maet Jensen og Jensen A/S 

Holstebro. Jesper Jacobsen 
– Antaget - udlært hos Nees 
Totalentreprise ApS Vemb. 
Tobias Stokholm – Antaget 
- udlært hos Kenneth Ma-
thiasen Ringkøbing. Ras-
mus Rønn Iversen - Antaget 
med sølvmedalje - udlært 
hos Bro Byg ApS Harboøre. 
Anders Schmüchker Stræde 
Vittrup – Antaget -udlært 
hos Finn G. Andersen ApS 
Ulfborg.

Stående fra venstre: Ah-
med Mohamed Nur – An-
taget - udlært hos Werner 
Byg A/S Holstebro. Martin 
Østerby Hansen – Anta-
get - udlært hos Werner Byg 
A/S Holstebro. Svend Aage 

Emil Ostenfeldt Grønlund 
– Antaget - udlært hos Tøm-
rer- og snedkermester Jør-
gen Slyk ApS Ulfborg. Chri-
stian Engelbøl - Antaget 
med ros - udlært hos Steen 
Stjernholm Holstebro. Jan-
nik Dahl Riis Jensen - An-
taget med ros - udlært hos 
Dybe Tømrer- og Snedker-
forretning ApS Lemvig. Bill 
Skyldahl Bak – Antaget - ud-
lært hos Tømrermester Erik 
Jensen ApS Vinderup. Tho-
mas Joel Jürgensen – Anta-
get - udlært hos Byggefirma-
et Halkjær ApS Struer. Ken-
neth Guldberg Nikolajsen 
– Antaget - udlært hos SHS 
Byg A/S Lemvig.

12-tals pigen Maja Noes Andersen var helt forkert placeret i gymnasiet. Hun blev først rigtigt glad igen, da hun gik igang med en erhvervsuddannelse på UCH. - Mine forældre var først lidt skuffede over, 
at jeg var droppet ud af gymnasiet, men de kunne hurtigt se, hvor godt det her var for mig, og nu er de mega glade på mine vegne, fortæller hun. Foto: Johan Gadegaard

20 år, født og opvokset i Vejrum.

Gik på Langhøjskolen til og med 9. klasse.

På Struer Gymnasium som 15-årig. Droppede ud og ind igen et 
par gange, blandt andet på grund af kyssesyge.

Besluttede sig i sommeren 2017 for at holde endeligt med 
gymnasieplanerne.

Januar 2018: Begyndte erhvervsuddannelsen indenfor lager og 
logistik på UCH.

Første læreplads fik økonomiske problemer, og hun røg ud 
efter det første tre måneders forløb.

I skolepraktik (det tilbyder UCH, så elever uden læreplads ikke 
går i stå), indtil hun fik tilbudt to ugers prøvepraktik hos Vald. 
Birn a/s.

14. Januar 2019: Startede officielt i lære hos Vald. Birn A/S.

22. marts 2019: Fik en andenplads ud af 13 deltagere ved DM 
for Transportlærlinge i Herning.

Vil være udlært lager- og logistikoperatør slut december 2020. 
Har planer for videre uddannelse klar.

Bor i lejlighed i Hjerm.

 

Fakta
maja noes andersen

�� �  
Jeg ville bare på gymnasiet - og det var den 
værste beslutning i mit liv. det var ikke det rig-
tige tidspunkt. Jeg var for ung og skulle have 
valgt at lave noget andet. gymnasiet var en 
stor omvæltning, og jeg blev hurtigt skoletræt.
MAJA NoeS ANderSeN

jobnyt
express  
express5@jfmedier.dk

Holstebro/HernIng: 53-årige 
Birgitte Egholm Jacobsen er 
pr. 1. juni ansat som ny over-
sygeplejerske i neurologi og 
fysio-ergoterapi i Hospitals-
enheden Vest. Samtidig bli-
ver hun medlem af afdelings-
ledelsen.

Hun kommer fra et job i 
Hospitalsenhed Midt som 
oversygeplejerske i røntgen 
og skanning samt ortopæd-
kirurgi. Her har Birgitte Ja-
cobsen haft ledelsen af flere 
specialer. I de seneste år har 
hun desuden varetaget op-
gaven som klinisk brugerko-
ordinator i forbindelse med 
byggeri og indflytning i nyt 
akuthus i Viborg.

- Jeg mener derfor, at jeg 
er godt klædt på i forhold til 

at lede udflytningen til Re-
gionshospitalet Gødstrup. 
Vi skal i afdelingen selvføl-
gelig tage alt det bedste - alt 
det der fungerer godt - med 
til Gødstrup, men vi får og-
så det næste halvandet år 
en enestående mulighed for 

at luge ud i det, der er uhen-
sigtsmæssigt, udtaler Birgit-
te Jacobsen i en pressemed-
delelse.

Privat bor Birgitte Jacob-
sen i Herning sammen med 
sin samlever. Hun har tre 
børn.

Ny oversygeplejerske i  
neurologi og fysio-ergoterapi

Birgitte egholm Jacobsen er ny oversygeplejerske i neurologi og 
fysio-ergoterapi i Hospitalsenheden Vest. Foto: Kommunikation/
Hospitalsenheden Vest

nyUddannede

- det er sgu så fascinerende at holde styr på, at alle tingene forløber, som de skal, og at varerne 
bliver flyttet fra A til B, siger 20-årige Maja Noes Andersen, der er lager- og logistiklærling hos 
Vald. Birn A/S. Foto: Johan Gadegaard

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved vor kære mor,

svigermor, bedstemor og oldemor

Gunhild Irene Pedersens
begravelse

Tak for blomster, kranse og pengegaver

Familien

Tak


