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Utraditionelt samarbejde: Unge 

skal få øje på tagdækkerfaget 
 

Produktionsskolen Vejen, tagpapproducenten 

Phønix Tag Materialer og andre producenter 

af byggevarer tager fælles ansvar for at ud-

danne fremtidens tagdækkeraspiranter 

 

Et utraditionelt samarbejde mellem private og offent-

lige virksomheder munder nu ud i en trainee-forløb 

med gode jobmuligheder. Fra venstre Vejens borgme-

ster Egon Fræhr, forstander Pia Elena Glaser fra Pro-

duktionsskolen Vejen og Phønix Tag Materialers Ken-

neth Vraa 

 

Phønix Tag Materialer vil sammen med Pro-

duktionsskolen Vejen, Learnmark Horsens og 

en række andre partnere få unge i jobs hos 

tagdækkervirksomheder over hele landet, og 

Vejen Kommune ser positivt på det spæn-

dende tiltag. 

Målet er at hjælpe unge der endnu ikke er 

klar til en erhvervsuddannelse. De skal opleve 

at få en faglig og menneskelig succes i et 

praktisk orienteret trainee-forløb, som bliver 

et led i den ordinære EGU-uddannelse for 

tagdækkere.  

- Vi giver de unge en grundig introduktion til 

tagdækkerfaget i 3 x 2 uger i løbet af de før-

ste 6 måneder af deres 2-årige EGU-forløb 

med praktik i en lokal tagdækkervirksomhed 

og kurser, der er tilpasset den enkeltes be-

hov, siger Kenneth Vraa. 

 

Praktikpladser over hele landet 

Det særlige ved denne sammensætning med 

en tagdækker-trainee-uddannelse som en 

fast del af tagdækker EGU’en, er at Phønix al-

lerede har taget dialogen med arbejdsplad-

serne, der står klar til at tage imod de unge. 

Vejen Kommune bakker op om projektet, 

også selvom projektet dækker hele landet og 

ikke kun Vejen. 

- Det er både kreativt og fremsynet, at en 

virksomhed, en kommune og uddannelsesin-

stitutioner går sammen om et praktisk tilbud 

til de unge, der endnu ikke klar til en boglig 

uddannelse. Det er en idé, som naturligvis 

gavner Vejen Kommune, men som også gav-

ner hele landet, siger borgmester Egon 

Fræhr. 

For Phønix giver det god mening at tage et 

socialt ansvar og samtidig hjælpe kunderne 

med at skaffe arbejdskraft. Derfor har de 

valgt både at kaste penge og ressourcer i mo-

dulerne, så de kan sikre en høj kvalitet i forlø-

bet, der både skal give eleverne personlig ud-

vikling, faglighed og fagligt fællesskab. 

- Produktionsskolen Vejen står for den per-

sonlige udvikling, og for at markedsføre det 

nye tilbud over for de unge, siger forstander 

Pia Elena Glaser. 
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- Denne mulighed kan tænde lige præcist de 

elever, der er lidt trætte af skolebænken, 

men som vil være glade for en tæt kombina-

tion af en faglig uddannelse og et arbejde, 

hvor al teorien afprøves i praksis. Vi har alle-

rede flere elever, der gerne vil med, og vi har 

store forventninger til det nye samarbejde, 

siger hun. 

Produktionsskolen Vejen hjælper med at 

skabe kontakter til andre kommuner og der-

med praktikvirksomheder landet over og står 

desuden for kurserne, der relaterer sig til 

normer og god holdning på en arbejdsplads.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undervejs i trainee-forløbet gennemfører 
eleverne en 2-dages samarbejdstur med 
sports- og erhvervscoach, tidligere jægersol-
dat BS Christiansen. Her lærer eleverne en 
masse om sig selv og om at arbejde sammen 
med andre. 

 

 

 

 

 

Yderligere oplysninger fås hos: 

Salgs- og marketingdirektør Kenneth Vraa, 

Phønix Tag Materialer, kev@phonixtagmateri-

aler.dk, 30 76 05 80 

Forstander Pia Elisa Glaser, Produktionsskolen 

Vejen, peg@psvejen.net, 22 22 98 40 

Borgmester Egon Fræhr, ef@vejen.dk, 20 16 

29 69   

mailto:kev@phonixtagmaterialer.dk
mailto:kev@phonixtagmaterialer.dk
mailto:peg@psvejen.net
mailto:ef@vejen.dk

