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Dansker
nåede
toppen af
Everest
To danske bjergbestigere, der uden
kunstig ilt ville nå
toppen af Mount
Everest, måtte opgive
kort før målet.

Cihan Demir er gået i lære som tømrer hos Wolﬀ Svendsen i Hillerød, efter at han både er blevet student og jurist. Men det kunne godt gå hurtigere at tage uddannelsen, synes
han. I baggrunden tømrersvend Jesper Kronqvist. FOTO: GREGERS TYCHO

Gymnasier vil gøre det lettere at
udskifte huen med en hammer
Danske Gymnasier
ønsker et mere
ﬂeksibelt uddannelsessystem. Man skal ikke
på gymnasiet først, hvis
man ved, at man vil
være faglært, siger
politikere.
KLAUS DOHM
klaus.dohm@jp.dk

De danske gymnasier præsenterer nu en række forslag,
der skal gøre det lettere for
lærlinge som Cihan Demir at
skifte studenterhuen ud med
en hammer eller sav.
Den 30-årige Cihan Demir
fra Nordsjælland har efter at
have taget en studentereksamen og en kandidateksamen
i jura nu skiftet spor og er begyndt som tømrerlærling.
For ham giver det god mening, hvis der er opbakning
til organisationen Danske
Gymnasiers forslag til et nyt
og mere ﬂeksibelt ungdomsuddannelsessystem.
»Et mere ﬂeksibelt system
vil være genialt og med til at
tiltrække ﬂere unge til erhvervsuddannelserne. Det
tager i dag lige lovlig lang tid
for folk, der allerede har taget en studentereksamen,«
siger han. Cihan Demir tog
studentereksamen på HHX i
2007 og blev cand.jur. på Københavns Universitet i 2013.
Efter nogle år i udlandet og

på arbejdsmarkedet med job
i bl.a. Udlændingestyrelsen
har han nu skiftet spor og begyndt forfra på den ﬁrårige
tømreruddannelse.
Fordi
han er over 25 år gammel,
slipper han dog for det første
halve år på grundforløbet.
Men det kunne godt gå
hurtigere, synes han.
»Hvis man skulle spare
nogle steder, så kunne man
gøre uddannelsen kortere og
skære den ned til to år og på
den måde få folk hurtigere i
arbejde. Jeg tror, at ens evne
til at tilegne sig viden er højere, når man har taget en
studentereksamen og begynder på en erhvervsuddannelse. Når man har sat en
dør i ﬁre gange, bliver man
ikke bedre, når man sætter
den i den sjette eller syvende
gang,« mener Cihan Demir.

Mere ﬂeksibel merit
Ifølge Danske Gymnasier
skal det fremover være muligt at overføre resultater fra
fag i gymnasiet til en erhvervsuddannelse. Det skal
korte uddannelsen af, gøre
det nemmere for unge at
skifte mellem uddannelserne og sikre, at virksomhederne hurtigere får tilført ﬂere
og kompetente faglærte.
Samtidig vil Danske Gymnasier gøre uddannelsen til
f.eks. elektriker eller tømrer
til en kort videregående uddannelse. Dog skal det fortsat være muligt for de helt
unge elever fra 9. og 10. klas-

studentereksamen,«
siger
Birgitte Vedersø, formand
for Danske Gymnasier. Hun
Mere ﬂeksibel
fremhæver, at unge med en
ungdomsuddannelse
studentereksamen klarer sig
langt bedre på erhvervs1: Unge, der afbryder en
skolerne end uden:
gymnasial uddannelse, skal
»Det får man dygtigere
kunne overføre merit til en
håndværkere ud af.«
erhvervsuddannelse.
Tilslutningen til erhvervsskolerne er faldet gennem en
2: Unge med en studenterårrække, i takt med at ﬂere og
eksamen skal kunne overføre
ﬂere unge vælger gymnasiet.
merit til en erhvervsTrods mange kampagner og
uddannelse.
stort politisk fokus på erhvervsuddannelserne lykke3: Erhvervsuddannelser skal
des det i år blot at få godt 500
gøres til korte videregående
ﬂere unge fra afgangsklasseruddannelser. Unge uden
ne til at vælge erhvervsskostudentereksamen eller anden
merit skal fortsat kunne tage en len frem for gymnasiet. Ifølge Danske Gymnasier er det
faglært uddannelse.
bl.a. svært at vende udviklin4: Der skal gennemføres et
gen, fordi de unge frygter at
tættere samarbejde mellem
blive låst fast, hvis de vælger
grundskolen og gymnasiet, så
en erhvervsuddannelse.
de unge bliver mere klar på
»Derfor skal vi gøre det letderes muligheder.
tere for de unge at skifte spor
undervejs i deres ungdomsKilde: Danske Gymnasier
uddannelse uden at spilde
se at tage en erhvervsuddan- tid,« siger Birgitte Vedersø.
nelse uden først at runde et
gymnasium. I så fald vil ud- Modne lærlinge
dannelsen fortsat tage de nu- Danske dimittender fra erværende ﬁre år.
hvervsuddannelserne
er
»De unge vælger ikke en ifølge Danmarks Statistik i
erhvervsuddannelse tidligt, gennemsnit 27,7 år gamle.
de vælger den ofte senere. Vi Dermed er de i forvejen
vil gøre det synligt for alle, at blandt de ældste i OECD, der
man kan blive elektriker el- organiserer verdens rigeste
ler tømrer som voksen også, demokratisk ledede lande.
så man på et tidligt tidsPå Christiansborg er ﬂere
punkt ved, at man kan tage partier positivt stemt over
en erhvervsuddannelse, hvis for Danske Gymnasiers henman bliver træt af gymnasiet sigt. Men ikke ubetinget.
efter 1. eller 2. g – eller efter
»Det kan godt være, at me-
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ritoverførslen kan gøres mere smidig og dermed forkorte
erhvervsuddannelsesforløbet. Men det skal ikke afholde os fra at arbejde for, at de
unge tænker direkte i en erhvervsuddannelse,«
siger
undervisningsordfører Anni
Matthiesen (V).
Socialdemokratiet er nogenlunde på samme linje.
»Som udgangspunkt støtter vi det, der kan gøre det
lettere og mere ﬂeksibelt at
komme på en erhvervsuddannelse. Vi har ikke
noget imod, at man har en
studenterhue og så går til en
faglig uddannelse, men hvis
man ved, at man skal på en
erhvervsuddannelse, så behøver man ikke at tage en
studentereksamen
først,«
siger undervisningsordfører
Annette Lind (S).
Cihan Demir tror på gode
fremtidsudsigter i tømrerfaget – men vil ikke afvise, at
han på et tidspunkt skifter
tilbage til jura igen.
Han tror på, at forslagene
fra Danske Gymnasier kan
være med til at øge håndværksfagenes status:
»Jeg synes, at der i samfundet hersker en arrogance af
helt særlig karakter over for
erhvervsuddannelserne. Lige så snart man har en akademisk uddannelse, føler man,
at man er højere oppe i hierarkiet end folk med
erhvervsuddannelser. Men
det er helt fejlagtigt. Virkeligheden er anderledes.«

Den danske bjergbestiger
Jakob Urth har med ilt på ﬂaske nået toppen af Mount
Everest.
Den anden danske bjergbestiger Rasmus Kragh måtte
vende om ved omkring 8.600
meters højde, knap 250 højdemeter fra bjergets top.
Begge danskere var lørdag
på vej ned ad bjerget, skrev
TV 2. De to danskere havde
sat sig mål om at nå toppen af
bjerget uden brug af kunstig
ilt, hvilket i denne omgang
ikke er lykkedes for nogen af
dem.
Begge bjergbestigere har
dog formået at nå op til den
såkaldte ”dødszone” i over
7.700 meters højde uden
brug af kunstig ilt.
I dødszonen er der kun en
tredjedel af den ilt, der er ved
havets overﬂade. Det betyder, at alle kroppens processer går langsommere. Jakob
Urth tyede til ilten for at nå
bjergets top, mens Rasmus
Kragh måtte vende om på
grund af dårligt vejr.

Lille vind kan være nok
Den beslutning kan Rasmus
Kragh have været nødt til at
træffe, fordi selv minimale
vejrskift har stor betydning i
så store højder. Det fortæller
den erfarne bjergbestiger Bo
Belvedere Christensen.
»Når man er så højt oppe,
og man er så meget på kanten
af, hvad der er muligt, så skal
der så lidt til, at det tipper og
bliver ufordelagtigt for bjergbestigeren. Det kan for eksempel være en lille vind,
som køler en det ekstra, så
man ikke kan påklæde sig til
at holde varmen. Så vil det
nærmest føles, som om man
bliver kølet af indefra. Og bliver man underafkølet og ikke
kan bevæge sig mere, så bliver man en af dem, der ender
med bare at ligge deroppe og
være et af de mange lig, der
ligger på Everest,« siger han.
Derfor mener Bo Belvedere
Christensen, der selv har forsøgt at nå Everests top ﬁre
gange, også, det er godt, at
Rasmus Kragh er stoppet i tide, inden forholdene blev
farlige. Også sidste år måtte
Rasmus Kragh vende om i
samme højde på Mount Everest. På hans egen facebookside lød det i nat, at tiltagende vind forhindrede ham.
»Rasmus har ringet hjem
fra 8.600 meters højde.
Gps’en står stille, fordi han
venter. På bedre vejr – vindene har taget til på toppen.
Faktisk beﬁnder han sig præcis samme sted, som da han
måtte vende om i 2017. Men
det er begrænset, hvor længe
han vil vente på bedre vejr,
og kommer det ikke hurtigt,
afbryder han sit forsøg,« lød
det bl.a. på Facebook. /ritzau/

