
En drøm for Karina at blive bager 

Uddannelse. 19-årige Karina er med støtte fra sine to mentorer på Struerskolen kommet i gang med 

drømmeuddannelsen på UCH  

 

19-årige Karina Nielsen er efter tre år som elev på Struer Skolen i fuld gang med at få opfyldt sin 

drøm om at blive bager. Foto: Johan Gadegaard. 

 

Af Frede Stengaard, sten@bergske.dk 

Lørdag den 28. september 2013, 13:24 

Struer  

19-årige Karina Nielsen er efter tre år på Struerskolen i fuld gang med en uddannelse på UCH i 

Holstebro og i det hele taget klar til at komme videre i sit liv med en helt ny indstilling til 

tilværelsen. 

Karina kommer fra Nordjylland - fra en lille by i nærheden af Hjørring. 

»Jeg kom et år for sent i skole,« fortæller hun, og indtil midt i 7. klasse løb hun ind i det ene 

nederlag efter det andet. 

I stedet for at få den hjælp, hun havde behov for, lærte hun at dukke nakken. 

»Jeg var meget stille i klassen og spurgte stort set aldrig om noget,« fortæller hun 

Men i dag åbner hun døren for Dagbladet i huset ved Struerskolen, hvor hun bor sammen med to 

veninder, med både et smil og oprejst pande. 

Efter tre år på Struerskolen har hun fået selvtillid nok til at fortælle sin historie, og med støtte fra 

sine mentorer på skolen er hun også i fuld gang med en uddannelse som bager på UCH i Holstebro. 

»Det er det, jeg har drømt om,« fortæller hun. 

Tilværelsen former sig i det hele taget så lyst som aldrig før. 
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»Da vi skulle i praktik, kunne jeg også helt selv gå ind til en bager for at spørge, om de havde en 

plads ledig. Det kunne jeg bare slet ikke have gjort for et par år siden. Da vi skulle i skolepraktik i 

10. klasse på Struerskolen, måtte jeg have en af lærerne til at finde en plads for mig. Nu skulle jeg 

bare have en veninde med, som kunne være der. Hun behøvede ikke sige noget, Det var jeg rimeligt 

stolt over,« fortæller hun. 

Så gør det ikke så meget, at der ikke var en praktikplads ledig på hverken Rådhusbageriet eller hos 

Leif Martin i Søndergade. 

Karina Nielsen føler sig helt tryg ved, at de finder ud af noget inde på skolen, hvor hun i øvrigt får 

mulighed for at prøve lidt af hvert. 

»De første 30 uger skal vi prøve at arbejde som både slagter, kok, bager, delikatesseassistent og 

ernæringsassistent,« forklarer hun.  

Det har alt sammen noget at gøre med at lave mad, og hun giver sig ihærdigt i kast med det hele. 

»Vi lærer en helt masse om hygiejne og om bakterier,« fortæller hun. Men umiddelbart lader hun 

sig ikke lokke ud af kurs. 

Hendes drøm er intakt med en enkelt lille korrektion. 

»Jeg har hele tiden drømt om at blive konditor,« fortæller hun, men efter lange samtaler med sin 

vejleder på Struerskolen, har hun nu sat sig som mål at blive bager. 

Det kan bekymre hende lidt, at de mindre håndværksbagere ser ud til at lukke, efterhånden som det 

bliver mere og mere almindeligt at købe brød i både Kvickly og i discountkæder som Lidl og Netto. 

»Men brødet i Lidl og Netto må jo også blive bagt et eller andet sted,« konstaterer hun efter en 

ganske kort tænkepause. 

På det mere personlige plan er hun også ved at være klar til at stå på egne ben. 

Men hun er stadigvæk glad for den støtte, hun får fra sine to mentorer på Struerskolen. 

»Jeg kan snakke med Rasmus om min uddannelse og med Birthe om alt det mere personlige,« 

fortæller hun. 

Og selv om en forsøgsordning på fire år med støtte til den nye mentorordning fra både EU´s 

socialfond, Region Midt og Region Syd, er slut, vil Struerskolen fortsætte med at følge eleverne 

helt ud over rampen. 

I løbet af de fire år, ordningen har fungeret som et forsøg, har Strueskolen fulgt 40 af skolens 

elever, og i dag er de allesammen i gang med en ungdomsuddannelse. 

»Ingen af dem er sprunget fra. Karina er bare et rigtig godt eksempel, og vi vil gøre alt, hvad vi kan, 

for at gøre ordningen permanent,« fortæller Struerskolens forstander, Else Marie Markvorsen. 



 


