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Rekordmange unge vil gå
på Campus Skanderborg i år
Antallet af unge, som har søgt ind på
en ungdomsuddannelse i Skanderborgs
campusområde, slår alle rekorder i år
AF BETTINA SØNDERSKOV

bes@midtjyllandsavis.dk

SKANDERBORG/RY/GALTEN Knap
290 unge har i år søgt ind på en ungdomsuddannelse på SkanderborgOdder Center for Uddannelse. Det
er det største antal nogensinde. Det
samme billede tegner sig hos naboen,
kommunens 10. klasses center, som i
skrivende stund er oppe på 281 ansøgninger imod 240 sidste år.
- Vi er super glade og stolte over, at
så mange unge har valgt en ungdomsuddannelse her. Det er ny rekord , og
lige nu kan vi slet ikke få armene ned,
siger SCUs direktør, Pia Marlo.
I alt har knapt 290 unge valgt at
søge ind på SCU. Det er 45 procent
flere end sidste år.
- Jeg glæder mig især over, at vi oplever fremgang over hele linjen. Fremgangen på de enkelte uddannelser er
altså hverken på bekostning af andre
uddannelser på SCU eller på de andre
uddannelsesinstitutioner i vores campusområde, siger Pia Marlo.
Hun henviser til, at kommunens 10.
klasses center, som SCU deler faciliteter med, ligeledes har fået rekordmange ansøgninger i år, og at ansøgningerne til Skanderborg Gymnasium
er på niveau med sidste år.

Stærk profil i Skanderborg
- Det er et godt billede på, at Campus
Skanderborg opbygget en stærk profil, som tiltrækker unge fra et stort
opland.

- Rekordmange unge vil efter sommerferien få deres gang her, siger Pia
Marlo.
Hun tror, at den store søgning til
ungdomsuddannelser i Skanderborg
skyldes en kombination af flere ting.
Skolen har det seneste år haft øget
fokus på, at få fortalt de unge på folkeskolerne i Skanderborg, hvad SCU
er for en størrelse.
- Med så mange forskellige uddannelser under samme tag, kan vi godt
komme til at fremstå lidt mudret, så
vores nuværende elever har fungeret
som ambassadører for skolen i højere
grad end tidligere, og det har tilsyneladende virket, siger Pia Marlo.

Unge søger et trygt miljø
Samtidig har hun en fornemmelse af,
at den seneste tids negative omtale af
eksempelvis problemer med uro og en
udfordrende elevsammansætning på
Viby Gymnasium, kan have smittet
af på søgningen til SCU’s HF-linje i
Skanderborg. Her er der i år hele 70
procent flere ansøgere end sidste år.
- Det er min fornemmelse, at de unge
har høj fokus på et trygt studiemiljø.
Det skubber nok nogle unge fra vores
yderområder som eksempelvis Hasselager i retning af Skanderborg, siger
Pia Marlo.
Hun oplever, at et stigende antal
unge fra oplandet vælger en ungdomsuddannelse i Skanderborg.
SCU starter i år op med en ny international linje med længerevarende
studieophold i blandt andet USA, hvil-

ket kan have fået flere til at søge ind
på SCU.
Da eleverne først kan vælge den internationale linje til efter tre måneders
grundforløb, er det endnu for tidligt at
sige noget om, hvor stor søgningen til
den nye linje er, og hvilken indflydelse
åbningen af den har haft på søgningen
til SCU i år.

Nye lærere og pres på lokaler
Det store ansøgertal betyder blandt
andet, at antallet af HHX-klasser
bliver udvidet fra fire til seks klasser,
og at der skal ansættes nye lærere og
laves en plan for, hvordan både SCU
og kommunens 10. klasses centret får

plads til alle de nye elever i de eksisterende rammer i Højvangen.
10. klasses centret deler kantine med
SCU-eleverne og lejer sig også ind i
flere lokaler på SCU.
- Vi har besluttet os for, at vi gemmer
panderynkerne om lokaler og ansættelser af nye lærere væk for at glæde
os over, hvor vanvittigt positivt det er,
at næsten 300 unge vil gå i 10. klasse i
Skanderborg, imens andre kommuner
må nedlægge deres 10. klasser, siger
leder af Skanderborg Kommunes 10.
klasses center, Anders Jepsen.
Over 30 procent af de nye elever
kommer til Skanderborg fra andre
kommuner som Odder og Aarhus.

|| Vi er super glade og stolte
over, at så mange unge har
valgt en ungdomsuddannelse
her. Det er ny rekord, og lige
nu kan vi slet ikke få armene
ned, siger SCU-direktør, Pia
Marlo.

- Det er vildt, at vi kan få en 16-årig
til at tage bussen fra Aarhus klokken
06.40 for at køre til Skanderborg. Det
er vi stolte af, og vi skal nok få styr
på alt det praktiske i forbindelse med
de mange flere elever næste år, siger
Anders Jepsen.

Veterantræf aflyst
Det ser desværre ud til, at det store veterantræf
på Wedelslund Gods må ophøre, siger arrangører
AF JENS-ERIK SINNBECK

sinn@midtjyllandsavis.dk

SJELLE/SKJØRRING Det store veteranbiltræf, der gennem en årrække har
samlet mange tusinde gæster på Wedelslund Gods grundlovsdag, bliver
ikke gennemført i år.
Det oplyser Jørgen Kjær, redaktør af
VeteranPosten, der fra starten har været medarrangør af det store træf i de
smukke omgivelser ved Wedelslund.

Under ombygning
Det er igangværende ombygninger på
godset, der er baggrund for aflysningen, fortæller Jørgen Kjær.

Wedelslund-træffet blev første gang
afholdt i 2012 og blev en kæmpesucces med omkring 1000 klassiske køretøjer og 5000 besøgende. Det har været
gennemført hvert år siden, altid på
grundlovsdag, 5. juni.
- Det store arrangement var allerede
det første år ved at blive kvalt i sin
egen succes med et rekordstort antal
deltagende køretøjer, der gjorde træffet
til landets største af sin art.
- Det gjorde, at vi de senere år var
nødt til at sætte begrænsninger for
deltagerantallet og sælge billetter i
forsalg for at kunne styre tilkørslen
og have plads til alle. På den måde
fandt træffet sin form, men nu ser det

desværre ud til, at traditionen må ophøre, konstaterer Jørgen Kjær.
Han retter en tak til ikke mindst de
mange hjælpere, der har givet en hånd
med ved afviklingen af træffet,
Han retter samtidig en tak til Wedelslunds ejer, Jesper Ungstrup Nielsen, og Dansk Vintage Motor Club for
et forbilledligt samarbejde og tilføjer
håbet om, at traditionen måske kan
blive genoptaget.
Midtjyllands Avis har kontaktet
Jesper Ungstrup Nielsen for en kommentar om sagen. Han svarer i en kort
e-mail:
- Jørgen Kjær er vel informeret, så
det er tilstrækkeligt.

Jørgen Kjær oplyser, at foreningerne
bag træffet nu vil søge et andet velegnet sted.
- Vi kan næppe nå at finde et sted
til veterantræffet i år, men vi vil helt
sikkert gå efter at føre det videre, siger
han til Midtjyllands Avis.

|| Veterantræffet, der sidste
år blev holdt for ottende
gang, har været en kæmpe
publikumsmagnet med op til
5000 besøgende. Nu er det
muligvis slut med træf på
godset. FOTO: JENS-ERIK SINNBECK

