
- Umiddelbart er materia-
let oplagt til en temadag for 
byrådet. Processen er star-
tet, og vi må ikke stoppe den 
ved i udgangspunktet at si-
ge, noget er for dyrt. Vi må i 
stedet tænke i helheder og 
synergier, for der er sat no-
get i gang, som forpligter, si-
ger Henning Holm.

Ud over at give et samlet 

overblik over tanker, ideer 
og løsningsmodeller for den 
bynære kyststrækning er der 
en anden fordel ved en hel-
hedsplan for strækningen.

- Når vi lægger planer for 
kysten, arbejder vi i et re-
striktivt område. I forhold til 
de overordnede miljømyn-
digheder vil det være en 
kæmpe fordel, at vi kan skit-

sere vores ideer i en sam-
menhæng frem for at kom-
me med flere individuelle 
projekter, siger Henning 
Holm.
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Der blev tegnet og argumenteret, da kommunen havde ”åbent planværksted” om den fremtidige ud-
nyttelse den bynære kystlinje fra Silstrup til Eshøj. 

DanWech i Erhvervenes Hus i 
Hanstholm fik fredag formid-
dag besøg af 25 phd-studeren-
de fra hele Europa. Leder af 
DanWech Hans Jørgen Broder-
sen fortæller, at besøget var or-
ganiseret i samarbejde med 
Aalborg Universitet. DanWech 
driver testcentret i Hanstholm, 
og Hans Jørgen Brodersen for-
tæller, at formålet med besøget 
var at give de studerende ind-
blik i, hvordan et testcenter er 
bygget op.

Hvad skal der være lige her? 
Deltagerne på planværkstedet 
drøftede fremtidsplaner på 
kryds og tværs af interesser.  
 Foto: Jens Fogh-Andersen

Af Poul Erik Tarp
poul.erik.tarp@nordjyske.dk

THISTED: Direktøren for EUC 
Nordvest Hans Chr. Jeppe-
sen hilser det velkommen, at 
undervisningsminister Mor-
ten Østergaard (R) slår til 
lyd for, at unge på erhvervs-
uddannelserne skal have 
bedre mulighed for at kvali-
ficere sig til en videregående 
uddannelse.

- Der er en risiko for at un-
ge under uddannelse havner 
i en blindgyde, og vi skal ha-
ve et uddannelsessystem 
uden stopklodser, siger 
Hans Chr. Jeppesen.

Han fremhæver Schweiz, 
der har et uddannelsessy-
stem, som tilgodeser de er-
hvervsfaglige uddannelser.

Han forklarer, at eleverne 
én dag om ugen har under-
visning på en handelsskole 
eller teknisk skole, og er am-
bitionen at læse videre, skal 

eleven læse to dage om ugen 
for at tilegne sig kompeten-
cerne til en videregående 
uddannelse.

Gymnasiale uddannelser

Unge mennesker har flere 
gymnasiale uddannelser at 
vælge mellem.

Hans Chr. Jeppesen tilfø-
jer, at der er yderligere en 
gymnasial uddannelse på 
hylden, som EUC Nordvest 
formentlig kan introducere 
ved skolestarten 2014.

Uddannelsen har beteg-
nelse EUX, og Hans Chr. Jep-
pesen forklarer, at det netop 
er en uddannelse som hen-
vender sig til unge på en er-
hvervsfaglig uddannelse og 
som efterfølgende ønsker 
sig en videregående uddan-
nelse.

- Sammen med de norma-
le fag på en erhvervsfaglig 
uddannelse får eleverne på 
EUX blandt andet samfunds-

fag på et gymnasialt niveau, 
forklarer han.

EUX kombinerer det bed-
ste fra en erhvervsfaglig og 
gymnasial uddannelse, og 
Hans Chr. Jeppesen er sikker 
på, at EUX-uddannelsen vil 
trække flere unge i retning af 
en erhvervsfaglig uddannel-
se.

EUX er relativ ny og været i 
spil i tre år. I 2013 har ud-
dannelsen på landsplan haft 
et optag på omkring 700 ele-
ver.

Topmotiverede elever

Meldingerne lyder, at disse 
elever er topmotiverede, og i 
følge Hans Chr. Jeppesen 
handler det nu om at gøre de 
unge opmærksomme på og 
interesserede i uddannel-
sen.

- Men vi skal også have for-
talt erhvervslivet, at vi snart 
får denne uddannelse, siger 
Hans Chr. Jeppesen.

Uddannelse uden blindgyder

Af Ida Smith
ida.smith@nordjyske.dk

SENNELS: Byrådet har beslut-
tet at sige ja til, at ældrecen-
tret Fjordglimt i Sennels får 
tildelt 745.000 kroner til 
hegn, stier, beplantning og 
nyt nøglesystem.

Pengene tages fra en pulje 
til renoveringer og omforan-
dringer på ældrecentrene, 
som er afsat på årets budget.

Fjordglimt ønsker at sætte 
et hegn omkring hele ma-
triklen, fordi ældrecentret 
får flere pladser til demente, 
som ikke altid er i stand til at 
færdes sikkert på egen hånd. 
Ældrecentret har udarbejdet 
en plan for, hvordan de åbne 
arealer kan afskærmes og 
gøres mere indbydende og 
trygge for beboerne at op-
holde sig i.

På Fjordglimt glæder cen-
terleder Hanne Knattrup 

Olesen sig over, at der er 
penge på vej til forbedring af 
de udendørs arealer.

- Vi skal have flyttet nogle 
parkeringspladser og have 
en låge, der går automatisk 
op for vareindlevering.   Vi 
tænker, at hegnet nok skal 
bue lidt, og at der skal sættes 
en masse planter omkring, 

sigerHanne Knattrup Ole-
sen.

Blandt medarbejderne på 
Fjordglimt arbejdes der i for-
vejen på projekter til forbed-
ring af haven, så den bliver 
så attraktiv at opholde sig i, 
at de demente borgere 
sjældnere får lyst til at åbne 
lågen og gå ud i byen.

Fjordglimt får penge til hegn

Et hjørne af haven omkring Fjordglimt er allerede hegnet ind med 
en hæk, men centerleder Hanne Knattrup Olesen og sosu-assistent 
Heidi Wrighton glæder sig over, at afskærmningen nu kommer til 
at omfatte hele matriklen.  Foto: Peter Mørk 

BESØG I HANSTHOLM

 » Der er en risiko for at unge un-
der uddannelse havner i en blind-
gyde.
HANS CHR. JEPPESEN, direktøren for EUC Nordvest


