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Søren Flodgaard har været ansat som varehuschef i Føtex Brønderslev i 19 år. 

Han startede selv sin karriere ved at stå i lære som salgsassistent i en butik i 

Kolding. I dag er han varehuschef med 135 ansatte inklusive syv elever.

Her kan du læse, hvorfor Søren tager elever i Ny Mesterlære.

Hvorfor tager I elever i Ny Mesterlære?
”Det er temmelig enkelt: Hvis vi vil have nogle dygtige kommende medarbej-

dere i pipelinen, som vi kan rekruttere i fremtiden, har vi også selv et ansvar 

for at uddanne nogle. Og så har det stor betydning, at vi har et rigtig godt 

samarbejde med vores erhvervsskole, hvor vi har en fast kontaktperson. Vi er 

glade for den fleksibilitet, der er i Ny Mesterlære-uddannelsen. Det gør det 

nemmere for os, at vi kan være med til at bestemme, hvornår eleven skal på 

skole. Det kan nemlig godt være en udfordring, hvis eleven skal væk midt 

under julesalget.”

Hvilke fordele er der ved Ny Mesterlære?
”Den helt store fordel er, at man kan forme uddannelsen efter eleven. Da jeg 

var ung, var der de her uddannelseskasser, som man enten passede i eller ikke 

gjorde. Det kan være svært at få mennesket til at passe i en kasse. Så er det 

nemmere at få kassen til at passe til mennesket. Det er det, jeg synes, man 

kan gøre med Ny Mesterlære. Vi har eksempelvis en dygtig ufaglært kvinde, 

der er gift og har to børn. Hun har ikke mulighed for at begynde på en uddan-

nelse, hvor hun får SU, men med Ny Mesterlære kan vi tage udgangspunkt i 

hendes behov og skræddersy en uddannelse til hende, så hun bliver faglært.”

Ny Mesterlære

”Det kan være svært at få mennesket til 
at passe i en kasse. Så er det nemmere at 
få kassen til at passe til mennesket.”
Søren Flodgaard, varehuschef i Føtex

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 ulemper er der ved Ny Mesterlære?
”Elever i Ny Mesterlære begynder i virksomheden med kolleger, hvor andre 

elever typisk begynder i en klasse. Det kan godt betyde noget rent socialt, at 

de ikke er en del af en klasse. Men vi oplever det egentlig ikke som en udfor-

dring, der har været særlig stor. Det er jo heller ikke sikkert, at man ønsker et 

socialt fællesskab med unge på 16 år, hvis man selv er 38 år.”

Hvilke råd har du til andre mestre?
”Lad være med at sortere en potentielt kommende elev fra, før du har under-

søgt alle mulighederne. Mange vil have en 12-tals elev, de kan lave om til et 

unikum, men måske er det ikke det, virksomheden har brug for. Vores erfaring 

er, at nogle af eleverne vokser undervejs. Så pas på med at vælge eleven fra, 

bare fordi man ikke kan se eleven indgå i et ordinært forløb. Se mulighederne i 

stedet for begrænsningerne. Hvis eleven vil, så kan man lære eleven alt!”

Hvilke råd har du til elever i Ny Mesterlære?
”Som elev skal du lave fem fejl om året – ellers har du ikke stukket næsen langt 

nok frem. Og så skal man ikke opgive håbet om en uddannelse, hvis man er 

ufaglært og ikke længere er 18 år. Med en Ny Mesterlære-uddannelse får man 

akkurat samme papir i hånden som dem på den ordinære erhvervsuddannelse.”

Hvordan ser du fremtidsudsigterne for de færdigud-
dannede elever?
”De uddanner sig i hvert fald ikke til arbejdsløshed, og har man ambitioner 

om at blive leder, er der rigtig gode muligheder. Især i den østlige del af landet 

skriger branchen på ledere, så man kan sagtens skabe sig en spændende 

karriere. Ny Mesterlære er en rigtig fed uddannelse, hvor man hurtigt kan få 

ansvar og på sigt drive det vidt.”

Ny Mesterlære

Mød Søren Flodgaard,  
butikschef i Føtex Brønderslev

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.

 ”Som elev skal 
du lave fem fejl 
om året – ellers 
har du ikke 
stukket næsen 
langt nok frem.”
Søren Flodgaard
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