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Kære virksomhed - Vendsyssel har brug for din hjælp!

Vendsyssel mangler elever på vores erhvervsskoler, og de nuværende elever mangler praktikpladser. Faglært 
arbejdskraft er en af grundpillerne for vækst og udvikling i kommunerne i Vendsyssel. Vi opfordrer derfor alle 
virksomheder i Vendsyssel til at hjælpe til med at give de unge en praktikplads,  og derved få uddannet den 
faglærte arbejdskraft, der er så vigtig for Vendsyssels ve og vel.
 
Vendsyssel kommer til at mangle mange faglærte medarbejdere meget snart. 2.700 for at være mere nøjagtig, ifølge 
en rapport fra Beskæftigelsesregion Nordjylland fra april 2013. Tømrere, elektrikere, murere, smede, industri-
teknikere, malere osv. Allerede nu melder vvs- og el-branchen om mangel i visse områder af landsdelen. De 2.700 
manglende håndværkere er endda lavt sat, da det er baseret på de meget store anlægsopgaver i perioden 2013 til 
2018, som allerede er besluttet i Region Nord – fx et nyt storhospital syd for Aalborg.

Det hænger ikke rigtig sammen med, at vores erhvervsskoler melder om stærkt dalende optag og mangel på 
praktikpladser. På EUC Nord mangler pt. ca. 200 elever på erhvervsuddannelserne til optaget i august. Og mere 
end 350 elever er praktikpladssøgende. I år har kun 18,8 % af en årgang valgt at starte på en erhvervsskole efter 
sommerferien, og det er et historisk lavpunkt, hvor manglen på praktikpladser har en stor del af æren. Tænk at 
starte på en uddannelse, du ikke aner, om du kan få lov til at gennemføre. Det hænger ikke sammen.

Set fra borgmesterstolen i Jammerbugt, Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn, er situationen en katastrofe. 
Håndværkere er gode borgere for en kommune. De er initiativrige, arbejdsomme og tjener godt, så de skaber 
jobs, betaler skat og bidrager på alle måder positivt til Vendsyssel. De enkelte virksomheder kan kompensere med 
udenlandsk arbejdskraft, men de betaler ofte ikke skat i Danmark, så de skatteindtægter vi skal bruge til at udvikle 
samfundet og betale for vores velfærd vil falde. Det er ikke et pænt billede vi tegner, men det bliver virkeligheden i 
løbet af blot få år, hvis vi ikke gør noget nu.

Det er derfor uhyre vigtigt at alle, der har mulighed for at løse op for dette problem, gør en indsats. Og det kan du 
gøre! Tag en elev – hjælp et ungt menneske med at få en uddannelse, som hele Vendsyssel har gavn af. Du får en 
god og fleksibel arbejdskraft med fødderne solidt plantet i dit lokalområde og du yder en stor hjælp til at udvikle 
hele Vendsyssel. 
 
Kontakt EUC Nord og hør mere om de mange forskellige muligheder der er for at få en elev. 
Det kan kun betale sig at tage en elev.
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