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Byggekursus
for elever fra
den 3. verden
Afrikanske håndværkere Byggeteknisk Højskole

En helt ny byggetek-
niker-uddannelse for
håndværkere og tekni-
kere fra den 3. verden
starter midt i februar
på Horsens tekniske
Skole.

Byggeteknisk Højskole
tilrettelægger kurset, mens ud-
gifterne betales af Danida.
Målet med det ni måneder
lange kursus i byggeteknik er
at give deltagerne en uddan-
nelse, som gør dem i stand til
at overtage arbejdet,
ulandsfrivillige fra vesten rej-
ser hjem.

To håndværkere fra de afri-
kanske stater Lesotho og
Botswana starter på Horsens
tekniske Skole den 16. februar
og bliver dermed de første ele-
ver på den nye uddannelse.

Forst i Danmark
Det nye internationale tek-

nikerkursus, som i øvrigt er
det første af sin art i Dan-
mark, har en lidt utraditionel
forhistorie.

En tidligere elev fra Bygge-
teknik Højskole i Horsens rej-

ste ud som ulandsfrivillig med
Mellemfolkeligt Samvirke.
Han kom til at arbejde i Lesot-
ho, og efter et stykke tid skrev
han hjem til sin gamle skole,
fordi han nu stod med en lokal
byggeformand, som han gerne
ville hjælpe til at få en teknisk
uddannelse.

Brevet fra den tidligere elev
satte gang i Byggeteknisk
Høj-skole, som sammensatte den
nye uddannelse. Derefter blev
kursusoplægget sendt pr. tele-
fax rundt til alle de lande i
Af-rika, hvor Mellemfolkeligt
Samvirke har frivillige ansat
ved byggeprojekter.

- Desvrre har kommuni-
kationen nok ikke vret så ef-
fektiv, som man kunne ønske
sig. Vi har plads til seks-syv
kursister, men har kun to, når
vi starter kurset. Det er selv-
følgelig rgerligt, men vi
be-gynder alligevel, forth vi tror,
informationerne om kurset vil
sprede sig, når vi først er kom-
met i gang, siger lærer Bjarne
Ågård Andersen, som har v-
ret med til at tilrettelægge den
nye uddannelse.

De afrikanske studerende
far i løbet af de ni måneder i
Horsens en bredt sammensat

uddannelse, der rummer fag
som byggeteknik, planlæg-
ning og styring af et byggeri,
økonomi, kalkulation samt in-
stallation af vand og afløb.

Kun sparsom
skole-uddannelse

- Normalt er afrikanernes
skole-uddannelse meget spar-
som, og derfor må vi starte
den teoretiske undervisning
helt fra bunden. Men uddan-
nelsen er i øvrigt meget pro-
jektorienteret og praktisk lagt
an, og så tager vi teorien indi-
mellem, når det passer ind i
forløbet, fortæller Bjarne Aa-
gård Andersen.

Kursisterne på den nye ud-
dannelse kommer til at arbej-
de praktisk i de samme lokaler
som den såkaldte internatio-
nale klasse af konstruktører.

Klassen far undervisning
på engelsk, og Bjarne Ågård
Andersen siger i den forbin-
delse, at Byggeteknisk
Høj-skole vil arbejde for at etable-
re en international konstruk-
tøruddannelse med elever fra
hele verden - også 3. verdens-
lande. Og gerne med Danida-
penge. (pil)
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