
 

Ambitiøst branchesamarbejde bygger bro mellem skole, de unge 

og erhvervslivet 

 

70.000 danske unge går hverken i skole eller på arbejde. Virksomhederne har brug for 

faguddannet arbejdskraft. StruerSkolen og en række lokale virksomheder har indledt et 

samarbejde. Det skal appellere til de unge, der har brug for afklaring og erfaring inden de vælger 

uddannelse.  

”Samarbejde og netværk er afgørende, for at få løst denne vigtige samfundsopgave”, fortæller Else Marie 

Markvorsen  

 

Udover at virksomhederne tilbyder de unge praktik, erhvervserfaring og i bedste fald en læreplads, så har 

mange af virksomhederne ydet sponsorstøtte i form af en bus, som kan transportere eleverne på 

virksomheds- og praktikbesøg. En del af erhvervslinjens aktivitet er også at besøge de uddannelsessteder, 

hvor de skal gennemføre deres uddannelse.  

”Vi er også rigtig glade for bussen. Den giver os også mulighed for at flytte undervisningen ud i naturen og 

til seværdigheder, som rummer gode undervisnings- og læringsmuligheder. Det er meget motiverende for 

de unge, der har interesse for den praktiske undervisning. Ligeledes giver det os også mulighed for at tage 

ud til fodboldturneringer og andre fritidsaktiviteter. At være en del af et fællesskab med et aktivt fritidsliv 

er ofte en god forudsætning for at gennemføre en uddannelse.”-. Generelt har uddannelsessystemet i dag 

ofte et snævert erhvervsrettet sigte. Det betyder meget for vores elever, at der er fokus på andet end skole 

og lektier, det handler jo også om, at de unge mennesker trives”: fortæller forstander Else Marie 

Markvorsen   

 

Følgende virksomheder har indgået aftale med StruerSkolen – og der er plads til flere  

Naturskolen 

Restaurant ved Fjorden,  

Mr. Arthur Struer  

Grand Hotel 

En Verden af Børnetøj 

Kvickly 

Autogården 

Stark 

Løvbjerg 

Advokatfirmaet Hjorth 

Tømrerfirmaet Struer A/S 

El-Installatør Jes Velsø 

Flügger Farver 

Gravgaards Malerfirma 



Tømrermester John’s Tømrerfirma 

Tømrermester Carsten Lystbæk 

HN Rengøring og Haveservice 

Sportigan Hurup 

Skødbæk Autolakering 

Skive Trafikskole 

Cafax 

Kiropraktor Per Fogsgaard 

Spar Humlum  
MENY, Struer 
 

Struerskolen  
 
Struerskolen er en af landets 12 frie fagskoler. Det er en kostskole, primært rettet mod 
unge. StruerSkolen er den eneste Frie Fagskole i Vestjylland. 
 
Man skal være mindst 16 år og have gennemført folkeskolens 9. klasse for at blive 
optaget. Der er løbende optag hele året. 
 
Mindst en tredjedel af undervisningen er praktisk og erhvervsrettet træning. 
 
Struerskolen arbejder især med tømrerhåndværk, madlavning, Game Design og 
tekstilhåndværk. 
 
 
www.struerskolen.dk  
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