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Uffe Høeg Johansen har været ansat som direktør på Hindsgavl Slot siden 1. 

januar 2008, og han er varm fortaler for Ny Mesterlære. Han begyndte selv 

sin karriere i mesterlære som tjener, da han var 15 år gammel. I dag er han 

direktør med 160 ansatte inklusive 12 elever i Ny Mesterlære.

Hvorfor tager Hindsgavl Slot elever i Ny Mesterlære?
”Som tjener er det vigtigt, at du kan læse et selskab, men det kræver praktisk 

erfaring. De erfaringer og kompetencer lærer du kun ved, at mester står ved 

siden af dig og deler ud af sine erfaringer. Hvis vi bruger tiden rigtigt og på-

tager os ansvaret for denne del af oplæringen, får vi til gengæld faglærte med 

en bedre robusthed og forståelse for, hvor langt man kan komme i håndværks-

fagene. Så hvis vi vil have de bedste medarbejdere, er vi simpelthen tvunget til 

at holde fast i mesterlæren!”

Hvilke fordele er der ved Ny Mesterlære?
”Det, vi kan som mestre, er at oplære eleverne i forholdet én til én. På en skole 

er forholdet én til 24, så der er ikke den samme mandsopdækning. I Ny 

Mesterlære lærer eleven også alt det, der ikke står i en bog. Som eksempel 

kan du have et bryllup, hvor gommens mor virker sur og tvær. Din erfaring 

fortæller dig, at hun nok er sur over, at hun ikke har arrangeret brylluppet, og 

du ved, at hun kan risikere at spolere hele brylluppet. Din vigtigste opgave vil 

her være at have fokus på hende, så hun bliver glad.

For mig er uddannelse en livslang proces. At starte ud med Ny Mesterlære er 

et godt udgangspunkt, som man senere kan bygge videre på med kurser. Det 

har jeg selv gjort efter min tid i mesterlære.”

Ny Mesterlære 
”I Ny Mesterlære lærer eleven også 
alt det, der ikke står i en bog.”
Uffe Høeg Johansen, direktør på Hindsgavl Slot 

Hvad er Ny Mesterlære?

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

Til forskel fra den almindelige 
erhvervsuddannelse (eud) 
begynder eleven ude på lære-
pladsen, hvor eleven bliver 
lært op af mester. 

Eleven får elevløn fra første 
dag, og i de perioder, hvor 
eleven er på skoleophold 
under hovedforløbet, mod-
tager mester  et godtgørelses-
beløb, 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 råd har du til andre mestre?
”Uddanner man sine egne elever, kan man selv sætte sit præg på dem. Men 

man skal have et behov, have lyst samt tid til at have elever. Jeg sætter en 

signatur på dem. En elev, der er godt uddannet, sætter også et godt fodaftryk 

i verden. Desværre har vi været alt for dårlige til at fortælle historien om mester-

læren, hvilket gør, at vi kommer til at mangle faglærte i fremtiden. Så vil vi 

sørge for, at vi også i fremtiden har et rekrutteringsgrundlag, må vi også selv 

tage elever.”

Hvilke råd har du til unge, der vil i Ny Mesterlære?
”At gå i Ny Mesterlære er ikke det samme som at gå i skole. Vil man være rigtig 

dygtig, er man også nødt til at have erfaring fra virkelighedens verden. Man 

skal gå i mesterlære, fordi man godt vil læres op ’in real time’ med rigtige gæ-

ster i rigtige situationer. Men man skal også huske som elev at give feedback 

og lære at modtage feedback, så man hele tiden bliver bedre. Og så skal man 

huske, at det ikke er endestationen at tage en håndværksmæssig uddannelse, 

det er kun begyndelsen. Det er også en rigtig god vej til at blive selvstændig, 

da man allerede i læretiden får et professionelt netværk, man kan trække på, 

hvis man senere vil være selvstændig.”  

Hvordan ser du fremtidsudsigterne for din branche?
”Udbuddet af spisesteder vokser hele tiden, så det gælder om at dygtiggøre 

sig, følge med tiden og være god til mennesker. Men så har man også mulig-

heden for tidligt at få et lønnet job eller at blive selvstændig med egen virk-

somhed og måske engang uddanne sine egne elever i Ny Mesterlære.  

Så jeg ser gode jobmuligheder i branchen.”

Ny Mesterlære  

Mød Uffe Høeg Johansen,  
direktør for Hindsgavl Slot 

Vil du vide mere?

Vil du vide, hvordan du bliver 
godkendt til at tage elever 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.

“Uddanner man 
sine egne 
elever, kan man 
selv sætte sit 
præg på dem.”
Uffe Høeg Johansen
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