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Reinold Jørgensen ApS havde i sidste uge 5 tømrerlærlinge fra Frankrig i praktik i 3 dage. Aftalen kom i 

stand efter en henvendelse fra EUC Syd, som gerne ville have dem ud på en dansk arbejdsplads. 

Uddannelsen som tømrer i Frankrig er meget forskellig fra den danske, idet de primært arbejder med træ 

og tag. De fik derfor rig mulighed for at prøve andre fagområder indenfor faget her i Danmark, da de bl.a. 

fik lov til at arbejde med montering af forskellige facadeprofiler, hvilket de aldrig har prøvet før, selvom de 

hhv. er 2-5 år inde i deres uddannelse i Frankrig. 

De 5 tømrerlærlinge kommer nede fra området omkring Mulhouse. I weekenderne fik de set København, 

hvor de bl.a. fik tatoveret det danske flag, og de nåede ligeledes forbi Silkeborg.  

I den tid, de var hos EUC Syd på Christen Koldsvej, fik de bygget et shelter, mens de ligeledes blev 

introduceret for tegneprogrammet Auto Cad. De lagde vejen forbi VUC for at se det flotte byggeri, og ikke 

mindst de mange, for dem, spændende materialer bygningen er udført i. De var også nysgerrige efter, 

hvordan træhuse i Danmark ser ud, og de lagde derfor også vejen forbi Kelstrup Strand, hvor de fik rig 

mulighed til at se området og de mange forskellige træhuse. 

Reinold Jørgensen har gennem et par år efterhånden, haft stor succes med udveksling af erfaring og viden 

på tværs af landegrænser og oceaner. Firmaet har af flere omgange haft lærlinge udstationeret på Hawaii, 

mens der p.t. er en snedkerlærling i Japan. Det er absolut en ide, de franske tømrerlærlinge har taget med 

retur til Frankrig, og de udviste alle 5 stor interesse for evt. at kunne komme til Danmark via uddannelsen. 

 

 

Figur 1: De 5 franske tømrerlærlinge flankeret af hhv. Kim Mikkelsen (tv) og Nicolai Andersen (th) 


