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I samarbejde med Ungecentret ved 
Greve Kommune og syv lokale folke-
skoler inspirerer maskinfabrikken Is-
høj Mekaniske A/S i Greve flere unge 
til at vælge erhvervsuddannelse. 
Ishøj Mekaniskes direktør, Allan Ras-
mussen, arrangerer eksempelvis virk-
somhedsbesøg for folkeskoleelever i 
lokalområdet og holder oplæg på sko-
lerne for at gøre erhvervsuddannelser-
ne mere interessante og nærværende 
for eleverne. 
Danmark har brug for, at flere unge 
vælger at blive håndværkere og mel-
lemteknikere. Og ifølge Allan Rasmus-
sen vil det være en fordel for mange 
unge at springe gymnasiet over:
-I Ishøj Mekaniske og mange andre lo-
kale virksomheder får vi brug for flere 
faglærte folk i de kommende år, hvis vi 
skal følge med udviklingen på arbejds-
markedet. 26 procent af de unge, der 
tager en afsluttende studentereksamen, 
ender som ufaglærte. Det, mener jeg, 
er et udtryk for, at mange elever nok 
burde have overvejet et andet uddan-
nelsesvalg, lyder det fra Allan Rasmus-
sen, som fortsætter: 
-At bruge tre år på gymnasiet og bag-
efter tage en erhvervsuddannelse er 
spild af tid og af vores uddannelsesres-
sourcer, så vi skal sørge for at motivere 
flere af de unge til at vælge rigtigt fra 
starten.

elever inviteres inD  

i maskinrummet

I samarbejde med et ungecenter og syv lokale folkeskoler inspirerer en maskinfabrik i  
Greve unge til at tage erhvervsfaglige uddannelser. Sammen har de startet kampagnen  
»Bliv valgparat - i fællesskab med andre«, der skal give lokale folkeskoleelever mere  
information om erhvervsuddannelserne i kommunen

Ifølge Allan Rasmussen er forudsæt-
ningen, at de unge skal have mere vi-

den om erhvervsuddannelsernes mu-
ligheder, som kan betyde et tilvalg af 
håndværk og industrifagene i stedet 
for at gå i gymnasiet. 
-Min ambition er at få flere unge men-
nesker i folkeskolen til at diskutere 
erhvervsuddannelse som et uddan-
nelsesvalg med deres forældre ved at 
fortælle dem om erhvervsuddannel-
sernes mange muligheder. Derfor in-
viterer vi eleverne indenfor på vores 
maskinfabrik hos Ishøj Mekaniske, så 
de ved selvsyn kan se, hvordan vi ar-

bejder her og få mere at vide om vores 
jobs og karrieremuligheder. 

Et socialt ansvar 

Her i efteråret 2019 havde Ishøj Meka-
niske sit første besøg af 15 elever fra 
syv af Greve Kommunes forskellige fol-
keskoler. Allan Rasmussen fortalte om 
Ishøj Mekaniskes historie som fami-
lieejet virksomhed, og eleverne fik en 
grundig rundvisning i produktionen 
og så nærmere på Ishøj Mekaniskes 
langdrejere, CNC-automatdrejning og 
fræsere. 
-Det var spændende at fortælle om vo-

I samarbejde med Ungecentret ved Greve Kommune og syv lokale folkeskoler inspirerer maskin-
fabrikken Ishøj Mekaniske i Greve flere unge til at vælge erhvervsuddannelse. 
(Foto: ErhvervsCentret i Greve).
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turistchef, Tina Charlotte Koeffoed, i 
ErhvervsCentret i Greve: 
-Ishøj Mekaniske har siden tilflytnin-
gen til Greve i 2017 været meget enga-
geret i det lokale erhvervsliv gennem 
samarbejdet med Greve Kommune og 
ErhvervsCentret i Greve. De udviser 
stor interesse i at gøre opmærksom på 
erhvervsuddannelserne, hvor Allan 
Rasmussen altid er åben for at holde 
oplæg og tage imod de unge ude hos 
virksomheden, fortæller hun og fort-
sætter: 
-Vi har brug for flere lokale virksom-
heder, som tager samme sociale ansvar 
på samme måde som Ishøj Mekaniske. 
Det er guld værd for Greve Kommune.
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emnerne bruges til i praksis, fortæller 
han. 
Allan Rasmussen har også holdt fore-
drag for 70 elever på Greve 10. klasse 
om erhvervsuddannelsernes mulighe-
der, og i 2020 får Ishøj Mekaniske flere 
elever fra 9. klasser på besøg.
-Som direktør for en produktionsvirk-
somhed i Greve ser jeg det som et so-
cialt ansvar at være med til at fortælle 
de unge om deres uddannelsesmulig-
heder. Hvis bare en elev finder frem 
til netop den erhvervsuddannelse, som 
giver ham eller hende et spændende ar-
bejdsliv, har jeg været med til at gøre en 
stor forskel, fortæller Allan Rasmussen. 

Tæt samarbejde 
Ishøj Mekaniskes engagement i at moti-
vere flere unge til at vælge en erhvervs-
uddannelse glæder også erhvervs- og 

DE NYE TYPER GLAS/ 
SANDBLÆSEKABINER
SPAR TID  se og prøv dem hos os

Vi har leveret over 200 kabiner i Danmark,  
så vi har stor erfaring  både i manuelle og 
blæseautomater.  Telefon. +45 2684 2976

Vi giver en god pris for jeres brugte maskine.

res dagligdag, produktion og vise ele-
verne rundt i produktionen. Flere kom 
ud med en bedre idé om, hvordan vi 
som industriteknikere bearbejder fræ-
ste og drejede emner i rustfri stål, alu-
minium, messing, plast mv., og hvad 

Direktør Allan Rasmussen inviterer folke-
skoleelever i lokalområdet på besøg hos Ishøj 
Mekaniske og holder oplæg på skoler for 9. og 
10. klasser for at fortælle om erhvervsuddan-
nelserne. (Foto: ErhvervsCentret i Greve).

Virksomheden producerer drejede og fræste emner i rustfri stål, aluminium, messing, plast, 
akryl, automatstål, bronze og kobber. (Foto: ErhvervsCentret i Greve).

Ishøj Mekaniske A/S producerer 
drejede og fræste emner i rustfri 
stål, aluminium, messing, plast, 
akryl, automatstål, bronze, kobber 
mv. Emnerne bruges blandt andet 
til produktion af høreapparater 
og mikrofoner. Ishøj Mekaniskes 
maskinpark omfatter langdrejere, 
CNC-automatdrejning og fræsere. 
Ishøj Mekaniske er ejerledet i tredje 
generation og har rødder helt tilba-
ge til 1945, hvor virksomheden blev 
grundlagt af opfinder og fabrikant 
Henry Poulsen i det centrale Kø-
benhavn. Maskinfabrikken drives 
i dag af industritekniker og sønne-
søn Allan Rasmussen.
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