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PITSTOP 11 

AALBORG KOMMUNE & AMU NORDJYLLAND 

VEJEN FREM – FRA 
LEDIG TIL ANSAT I 
BYGGEBRANCHEN

Jobcenteret i Aalborg og AMU Nordjylland kiggede ind i store udfordringer på det nordjyske ar-
bejdsmarked. På den ene side var de ledige, som gerne ville og kunne arbejde, og på den anden 
side var et nordjysk arbejdsmarked, der havde brug for arbejdskraft.

Projektet ”Vejen Frem” har fået sit navn for at se sammenhængen mellem den ledige, virksomhe-
derne og jobcenteret. Sammen har de fundet vejen i det nordjyske. For mange af dem, der bliver 
ledige i vores samfund, kan systemet virke ”håbløst”. Hovedfokusset har derfor været at bane 
vejen for, at ledige kan få fast arbejde i betonindustrien. Hvis man er stressramt, langtidsledig 
eller ledig, så er ”Vejen Frem” et sporskifte. Der er allerede flere, som har brugt kurset som en hjæl-
pende hånd til at komme videre. Vi har gjort et stort stykke arbejde ud af at få jobskiftere over på 
kurset.

Det har fået AMU Nordjylland og Aalborg Jobcenter til at lave et tre måneders kurser i at arbejde 
med beton på byggepladser – kaldet ”Vejen Frem”. Over 100 ledige har nu været igennem. Og det 
har været en stor succes. Kurserne bliver tilrettelagt ud fra behovet for arbejdskraft på de nordjy-
ske arbejdspladser.

Kurset skal gøre op med forestillingen om, at de skattekroner, som går til efteruddannelse, er tabt. 
Ved at undersøge, hvad virksomhederne efterspørger, og hvad der er behov for, har samarbejdet 
båret frugt. Virksomhedernes behov er nemlig tænkt ind i kursernes faglige indhold. Det skal gøre 
op med ledige, der ikke kommer i job efter kursus.

Det var også efter, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering indkaldte til møde om stor 
mangel på håndværkere om få år, at AMU Nordjylland gav grønt lys til at sætte mere system i at få 
ledige uddannet, hvor der var brug for dem.

Tre måneders forløbet er sammensat af mange forskellige dele. Sammensætningen betyder, at 
kursisten får et fundament at stå på. Forinden afslutningen af forløbet prøver kursisten, hvordan 
arbejdet er i virkeligheden. Det sker gennem to-ugers praktik. Praktikken ender som oftest med en 
ansættelse af kursisten.
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De to ugers praktik er væsentlige for at give den ledige en smag af arbejdsmarkedet, som vedkom-
mende skal ud på efter forløbet. Derudover giver praktikken også kursisten en kobling mellem det 
lærte og den virkelige verden samt relationer, der viser sig brugbare senere i arbejdslivet. 
Det er centralt for projektet, at det sker i samarbejde mellem jobcenter, skole og virksomhed. Al-
lerede fra introduktionen er virksomhederne til stede. Dermed bliver kursisten og skolen opmærk-
som på, hvilken kultur og hvilket DNA der skal kræves, når den ledige skal ud på arbejdsmarkedet. 
Det er afgørende for, at kursisten passer sammen med virksomheden efter endt kursus.

DET KOMMER IKKE AF SIG SELV
AMU Nordjylland og Jobcenter Aalborg har gjort meget ud af at have en direkte tone overfor kursi-
sterne. Her kalder man en spade for en spade. Og samtidig ligges der vægt på altid at sige tingene 
pænt og ordentligt. Det er nemlig vigtigt, at de ledige får en oplevelse af rummelighed og anerken-
dende. 

Derudover har AMU Nordjylland og Jobcenter Aalborg ansatte, der kender branchen ud og ind. 
Det betyder, at kursisterne bliver vejledt og oplært af mennesker, der ved præcis, hvad det drejer 
sig om. AMU’s underviser har 40 års erfaring i byggebranchen, og Jobcenter Aalborgs medarbejder 
har 20 års erfaring i byggebranchen. De fleste kursister har blot det fromme ønske at have noget 
at stå op til om morgenen. Og det kræver, at de kommer op om morgenen. Det sker ikke af sig selv. 
Tværtimod.

Derfor bliver AMU Nordjylland nødt til at være det, de kalder ”hårde i filten”. Ligesom ingen skal 
tvinges til kurserne, så skal der heller ikke være kursister, som ikke er egnede til jobbet på den 
anden side. Det betyder, at vejen frem er en balancegang.

Der er ligeledes kommet flere fag, som benytter samme format som ”Vejen Frem”. Senest målret-
tet abejdskraftshungrende nordjyske elementfabrikker. Kursets oprettelse er sket på virksomhe-
dernes opfordring og viser, hvilken succes ”Vejen frem” har været.

Mogens Olesen, virksomhedskonsulent  Jens Gjødsbøl, uddannelseschef
Jobcenter Aalborg    AMU Nordjylland
mo-jobcenter@aalborg.dk    jg@amunordjylland.dk




