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Niels Hansen er Mester og ejer af Rønne Autolakering på Bornholm. Han har 

haft virksomheden siden 1987 og har gennem tiden haft ti lærlinge. Niels har 

selv stået i mesterlære, og han betragter Ny Mesterlære som en god ordning. 

Lærlingen kan komme i gang, lære tingene fra bunden og dygtiggøre sig ude 

i en virksomhed, hvor arbejdet skal være i orden og afleveres til kunden til 

tiden. Niels’ lærlinge skal blive dygtige til at autolakere, og det bliver de også. 

Tre af hans lærlinge har fået sølvmedalje til svendeprøven, og den sidste blev 

nr. 1 til Danmarksmesterskabet i Skills.

Hvorfor tager du lærlinge i Ny Mesterlære?
”For os ligger det lige for, at vores lærlinge kan starte i Ny Mesterlære, for alter-

nativet er, at de skal til Silkeborg i ti uger for at tage grundforløbet. De må gerne 

have haft grundforløbet, inden de starter hos os, men vi råder ikke over så 

mange mulige lærlinge her på øen, så hvis der kommer en ung mand, som vil i 

mesterlære som autolakerer, så finder vi ud af det. Vi sørger for, at eleven får de 

samme kompetencer hos os, som de andre gør på grundforløbet og for, at de 

kan komme i skole om eftermiddagen, hvis de har brug for det.”

Hvilke fordele er der ved Ny Mesterlære? 
”For mig er det en fordel, at jeg kan tage en lærling ind, når jeg har brug for 

dem. For lærlingen er det en fordel, at de har en læreplads, inden de skal ind 

på skolen. Hvis man starter på grundforløbet på en ordinær erhvervsuddan-

nelse, ved man ikke nødvendigvis på forhånd, om man kan få sig en læreplads 

efterfølgende. Du kan godt blive udlært på skolen, men jeg synes ikke, du helt 

bliver lige så dygtig, som når jeg har lært dig op. 

Ny Mesterlære

”Det handler om at få valgt rigtigt, når man 
tager en lærling i Ny Mesterlære.”
Niels Hansen, mester og ejer af Rønne Autolakering

Hvad er Ny Mesterlære?

Ny Mesterlære er den mest 
praksisrettede måde at tage 
en erhvervsuddannelse på.

Til forskel fra den almindelige 
erhvervsuddannelse (eud) 
begynder lærlingen ude på 
lærepladsen, hvor lærlingen 
bliver lært op af mester. 

Lærlingen får lærlingeløn fra 
første dag, og i de perioder, 
hvor lærlingen er på skoleop-
hold under hovedforløbet, 
modtager mester  et godtgø-
relsesbeløb, AUB-bidrag, som 
kompensation for lønudgiften.

Resten af uddannelsen er 
bygget op på samme måde 
som en almindelig eud og 
varer lige så lang tid. 
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Hvilke fordele er der ved Ny Mesterlære? (fortsat)  
På skolen kan man bruge 20 timer på en opgave, hvis man vil det. 

Her skal den måske være færdig på fire timer på samme dag! Ude i en virksom-

hed lærer du at bearbejde opgaven, fra bilen kommer ind, til kunden skal have 

sin bil retur. Her skal det være i orden, når du afleverer bilen igen. Og hvis vi ikke 

kan lave opgaven, så gør nogle andre det, og så har vi ikke noget arbejde.”

Hvilke råd har du til andre mestre?
”Det handler om at få valgt rigtigt, når man tager en lærling i Ny Mesterlære. 

De skal være her i tre-fire år, så det er lang tid at gå op og ned af hinanden, 

hvis det ikke fungerer.

Som mester skal man bruge tid på at lære personen at kende. Det er min op-

gave at læse, hvad de kan, og hvor hurtigt man kan lægge ansvar over på dem.

Det nytter ikke noget at give lærlingen for meget ansvar for hurtigt. Det ville 

være synd at overlade dem noget, som skal være 200 pct. i orden, hvis de ikke 

er klar til opgaven. Jeg skal hele tiden have fingeren på pulsen, for jeg vil have, 

at mine lærlinge bliver rigtig dygtige. Så det kan næsten være en endnu større 

opgave for mester af have en lærling end for lærlingen at være i lære.”

Hvilke råd har du til unge, der vil i Ny Mesterlære?
”Man skal ikke søge i mesterlære, hvis det er ens mor, som har bedt én om at 

komme ud og søge et arbejde – om det så er hos bageren, cykelsmeden eller 

slagteren. Man skal have interesse for det, man søger ind som, og man skal 

være målrettet. Jeg spørger ind til deres interesser, og de skal kunne lide at 

have med biler at gøre. 

Mine to tidligere lærlinge havde begge været i erhvervspraktik her, så da de 

kom tilbage efter 9. klasse og søgte ind som lærling i autolakering, så vidste 

jeg, at de sgu ville det her! I mesterlære kan man lære tingene fra bunden, og 

det er først rigtig sjovt, hvis man går op i det og kan blive dygtig samtidig.”

Ny Mesterlære

Mød Niels Hansen, mester og ejer af 
Rønne Autolakering

Vil du vide mere?

Vil du vide, hvordan du bliver 
godkendt til at tage lærlinge i 
Ny Mesterlære, så kontakt din 
lokale erhvervsskole. 

Du finder din lokale erhvervs-
skole her.

Du kan også læse flere cases, 
se videoer og finde pjecer om 
Ny Mesterlære på 
Undervisningsministeriets 
hjemmeside.

”En nyudlært 
svend, som 
har været i Ny 
Mesterlære, er 
oppe i gear og 
kender tempoet 
i arbejdet.” 
Niels Hansen
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