AKTUELT

AF ADAM PADE

Svendestykke
hædret med
bronze Karetmager Ole

I

kke alene ﬁk karetmagerfaget sin anden nye nye
svend siden 1961 – svendeprøven blev tillige honoreret med SKAD’s bronzemedalje.
17. oktober kunne museumsdirektør Poul Buskov,
Hjerl Hedes Frilandsmuseum, byde velkommen til gæster fra nær og fjern, da tiden
nu var inde til at vurdere karetmagerlærling Ole Jespersens svendestykke. Med hele
33 ud af mulige 36 point var
han sit lærested – selve muse-

et – til fornem ære. Lærlingeuddannelsen er blandt andet
blevet til med udgangspunkt
i de gamle bekendtgørelser
og i øvrigt samarbejde med
SKAD.
Blandt sponsorerne var Simon Spies Fonden og Concordia Conden, der begge var
repræsenteret ved svendeprøveoverrækkelsen i oktober.
Efter de mange taler introducerede Poul Buskov til udstillingen ”Karetmagerfaget i
fortid og nutid”, som autobranchen rapporterede fra i
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Jespersen har afsluttet sin
læretid på Hjerl Hedes
Frilandsmuseum – med et
svendestykke, der indbragte ham karetmagerfagets bronzemedalje.

nr. 07/2006. Udstillingen er
ikke mindst blevet til under
medvirken af karetmager Ole
Jespersen selv.

Formanden for SKAD
Per Roswall (tv.)
under bedømmelsen
af Ole Jespersens
svendestykke i samarbejde med faglærer
Erik Frydenlund,
Skive tekniske Skole
(bagest) og Heine
Frederiksen, Slesvigske Vognsamling
(th.). Til venstre:
Direktør Poul Buskov
overrækker det
sjældne svendebrev
til karetmager Ole
Jespersen (th.).

AutoVidencenter Fyn
i større lokaler
1. januar ﬂytter AutoVidencenter Fyn ind i 8.500 kvadratmeter store nye lokaler
på Petersmindevej i Odense.
De nye lokaler indeholder helt
moderne værkstedsfaciliteter
og nye teorilokaler. Både teorilokaler og værksteder har
lyse gulve, store vinduer og
hvide vægge.
Centret er en del af Odense Tekniske Skoles nye transportuddannelsescenter på
over 18.000 kvadratmeter.
Når alle transportuddannelserne er rykket ind, huser
skolen i alt 800 elever og kur-

22

•

autobranchen

sister samt 150 ansatte. Af
de 8.500 kvadratmeter er de
1.700 sat af til efteruddannelsesområdet, som får sin egen
fritliggende bygning. Efteruddannelsen får et stort kursistmiljø adskilt fra lærlingenes område, så kursister kan
sidde sammen også uden for
undervisningen.
Desuden forsynes centret
med ﬁre teorilokaler og en
funktionsprøvestand i et lydisoleret rum.
Autolærlingene får mere
end 6.500 kvadratmeter at slå
sig løs på fra grundforløbet til

de færdigt uddannede mekanikere og automontører. Det
hele centrerer sig om 2 store
værksteder med instruktions-

lokaler og åbne elevmiljøer.
Branchebesøg er allerede
velkomne nu, siger uddannelsesleder Søren Sørensen.
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