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BLIV  
KØRELÆRER
allerede til foråret.  
7 el. 9 mdrs. kursus 
For informationsmøder, holdstart
og brochure ring: tlf. 38 88 00 46
eller e-mail: info@stjernqvist.dk

Mere end 50 års erfaring

STJERNQVIST
Se mere på www.stjernqvist.dk

Medlem af Danske Kørelæreres Landsforbund

Vi hjælper dit barn,
hvis der er for mange  

udfordringer med: 
LEKTIERNE

GRAMATIKKEN
AT LÆSE

AT HUSKE DET LÆSTE
STAVEFEJL

MATEMATIK
 Ring og hør hvordan

vi kan hjælpe dit barn!

Studyhouse
Fegu - Næstved

Tlf. 55 77 39 79
studyhouse-naestved.dk

Advokatsekretærernes Uddannelsescenter

Pris massøruddannelse: kr. 10.500,-
Kursus-varighed: Ca. 5 mdr.
Start: Onsdag d. 15. august 2012
Forudsætninger: Ingen forudgående uddannelse
Undervisningsdag: 20 onsdage kl. 18-22
Pris akupunkturuddannelse: Kr. 15.000,-
Kursus varighed ca. 10 mdr.
Start: Mandag d.10. september 2012
Undervisningsdag: 40 mandage kl.18-22 samt 3 weekender

Samlet pris for begge uddannelser:
KR. 25.500,-

Efter bestået eksamen udstedes diplom.
Tilmelding og yderligere information:

Skoleleder Jeppe Tengbjerg
Havevej 12 . 4700 Næstved

Tlf. 20 21 21 98
www.tengbjerg.dk 

Massørskolen

Den professionelle uddannelse til massør og akupunktør

www.tengbjerg.dk

Massøruddannelsen
Den Professionelle

Går du med en drøm om at blive massør, så giver vi dig lige nu  chancen, 
til en utrolig lav pris: kun 10,600 k. Hvis du tilmelder dig til modul 1 og 2 

samtidig. Underviser er erfaren massør, som bla. 
har erfaring fra idrættens verden.  
OBS. kun 18 pladser, så tilmeld dig nu.Skolen er 
godkendt af brancheforeningen BFM.
Ring og hør mere på 20856507 eller se mere på.

www.massorskolen-vestsjaelland.dk

Almen Voksenpædagogisk
Grunduddannelse

– 6 ugers selvvalgt uddannelse, der styrker dine kompetencer

Ny AVG – Didaktik og undervisningsmetode
Uddannelsen vil være særlig relevant for dig, der arbejder – eller ønsker at arbejde med 
undervisning/vejledning inden for:
•  erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser
•  sport, kultur og fritid
•  instruktions- og sikkerhedsopgaver
•  integrations- og beskæftigelsesindsatsen
•  produktionsskoler
•  faglige organisationer og virksomheder
•  social- og sundhedsuddannelser
•  HR-opgaver

Ny AVG – Didaktik og undervisningsmetode
Holdstart: Mandag den 3. september 2012 i Slagelse

Er du ledig og dagpengeberettiget, har du mulighed for at søge uddannelsen som 
selvvalgt uddannelse og få uddannelsesydelse i op til 6 uger.

Læs mere på www.avg.dk ogwww.ucsj.dk/cfu

Uddannelsen udbydes i samarbejde med og under fagligt ansvar af Professionshøjskolen 
Metropol.

Yderligere oplysninger og tilmelding kontakt:
Jette Helms, tlf. 7248 1974,  
mail: jhe@ucsj.dk

University College Sjælland
CFU Sjælland  
Kuskevej 1 A
4760 Vordingborg

 

  

LEDIGE STUDIEPLADSER 
Kom og hør mere: 

EASJ
- din vej til

job
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15.00-17.00
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21.  august

info-møde
info-møde
åbent hus

Videregående 

uddannelser tæt på 

erhvervsliv og 

praksis

 Se listen med ledige pladser på www.easj.dk

Læs mere på www.easj.dk 

Erhvervsakademi Sjælland 

  Stig William Nissen  
swn@sondagsavisen.dk

Næsten halvdelen af de 
afviste ansøgere til en 

videregående uddannelse 
søger kun ind på én uddan-
nelse.

Det viser nye tal, som 
Uddannelsesministeriet har 
off entliggjort, skriver Metro-
Xpress.

Blandt de 9.000 ansøgere 
til en videregående uddan-
nelse, der blev afvist sidste år, 
havde 42 procent kun søgt én 
uddannelse, mens kun hver 
femte havde søgt bredt, både 
hvad angik uddannelse og 
studieby.

»Det er ærgerligt, at der 
hvert år er tomme pladser 

på gode uddannelser, fordi 
så mange har besluttet, at 
der kun er én uddannelse i 
én bestemt by, der dur,« siger 
uddannelsesminister Morten 
Østergaard.

»I Danmark har vi så 
bred en palet af uddannelser, 
at alle burde kunne fi nde 
mindst to uddannelser,« 
tilføjer han.

Gør det, de har fået at vide
Men det er der ifølge ung-
domsforsker Jens Christian 
Nielsen fra Center for Ung-
domsforskning, Aarhus Uni-
versitet, ikke noget mærkeligt 
i. Unge kan ikke både vælge 
efter interesse og fornuft.

»Gennem hele deres 
opvækst har de fået skreget 
ørerne fulde af, at de skulle 

vælge noget, der interes-
serede dem. Det var argu-
mentet for, at de så også ville 
gennemføre studiet,« siger 
han og fortsætter:

»Når de så endelig har 
fundet ud af, at de gerne vil 
læse til psykolog i Køben-
havn, hvor deres liv og venner 
er, så er det svært at få at vide, 
at man hellere skal læse en 
mellemlang uddannelse i 
Esbjerg.«

»Det er der en helt anden 
identitet forbundet med, så 
det skaber et stort dilemma,« 
siger Jens Christian Nielsen.

Kræsenhed forsinker unge

 Ofi r.dk  
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