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Hvorfor udskifte hele køkkenet? 
Vi tilbyder komplet fornyelse med nye 

udvalgte låger, borudvalgte låger, borudvalgte låger dplader, vask, hængsler, , vask, hængsler, , vask, hængsler
greb og skuffer. Monteret af vores egne 

erfarne håndværkere. 

Husk håndværkerfradrag indtil 
15.000 kr. pr. voksen i husstanden.

KØKKEN FORNYELSE?KØKKEN FORNYELSE?KØKKEN FORNYELSE?KØKKEN FORNYELSE?KØKKEN FORNYELSE?

Bøghsvej, Kerteminde

Karvil Biler

Vælg selv hg selv hg sel vordan du vil have din avidin avidin a s i ferien!

Klik ind på
fyens.dk/kundeservice
- så klarer vi resten!

Tirsdag 21. maj 2013242. årgang Uge 21 Nr. 140 Kr. 20,00

Fest så det gynger
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Maria Rønnelund havde in-
gen lyst til at søge sin ung-
domsuddannelse på en er-
hvervsskole. Hun havde hørt 

alle de dårlige historier.
- Min vejleder i folkeskolen 

anbefalede gymnasiet som 
den eneste vej til at blive til 
noget, og mine venner sagde, 
at erhvervsskolerne er for 
dem, der ikke vil lære noget, 
fortæller 17-årige Maria Røn-
nelund

Hun er nu elev på dekora-

tørlinjen på Tietgenskolen i 
Odense. Og hun er glad for 
sin erhvervsuddannelse. Hun 
kunne nemt blive en af de ele-
ver, Tietgenskolen fremover 
vil gøre lidt ekstra for at pleje 
med projektet Talentvejen. 
De talentfulde elever, der er 
motiverede og engagerede 
i uddannelsen. Dem der nu 
skal være med til at vende bil-
ledet og give skolerne et godt 
image blandt de unge.

Ann Jeanette Løkke, ko-

ordinator for Talentvejen på 
Tietgenskolen, mener også, 
at erhvervsskoler uberet-
tiget kæmper med det dårlige 
image.

- Vi bliver overset, fordi 
mange mener, at man når 
længst med en gymnasial ud-
dannelse. Men du kan også 
bygge videre på en erhvervs-
uddannelse, slår hun fast.

Der er også mange dygtige 
elever på skolerne, og ved at 
hive dem frem i lyset håber 

erhvervsskolerne på at vende 
billedet.

- Det er vigtigt for vores 
image, at vi fremstår som en 
seriøs skole, der har fokus 
på alle typer elever - også de 
dygtige, siger Ann Jeanette 
Løkke.

Noemi Katznelson, leder 
af Center for Ungdomsforsk-
ning, mener, at skolernes fo-
kus på talenter kan være vejen 
mod et bedre image.

- Vi er i gang med et mindre 

opgør med janteloven i for-
hold til, at alle er lige og skal 
have det samme. Nu har vi fo-
kus på, at det er godt at dyrke 
eliten og trække talenterne 
frem. Erhvervsskolerne gør 
det rigtige ved at følge tidsån-
den, siger hun.

Af Kristina Lund Jørgensen
klj@fyens.dk

Erhvervsskoler søger nyt image

Skoler spotter talenter
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 ■Erhvervsskoler vil dyrke talentfulde elever, 
der kan give skolerne et godt ry blandt unge

Spillernes 
mand 
er stoppet

 ■Efter næsten tyve år i top-
fodbold stoppede 47-årige 
Claus Bo Larsen i aftes i Par-
ken som dommer. 
Både under og efter kampen 
var det tydeligt for de 33.000 
tilskuere, at det var spillernes 
mand, man tog afsked med. 
Under kampen gav fynboen 
Claudemir det røde kort. 
Her giver Claus Bo (th.)  FCK-
spillerne Nicolai Jørgensen 
(tv.) og netop Claudemir en 
Fernet Branca til halsen efter 
kampen.
Foto: Morten Rode. 

Sidste sang om Larsen
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