BTH har rustet
sig til fremtiden
Efter 25 års monopol står Byggeteknisk Højskole i konkurrence med andre skoler
I Horsens kan hele forløbet
tages på Byggeteknisk
Høj-skole og de to års
konstruktø-ruddannelse tilbydes allerede
nu med al undervisning på engelsk.
Efter sommerferien kommer en tysk linie til - i første
omgang bliver undervisningssproget kun tysk det sidste
halve år.
- Men det bliver udbygget
med et halvår ad gangen til vi
har de to k på tysk også, siger
Svend Trost Sorensen.
Der er også ideer fremme
om at oprette et
konstruø-iveaf.k
maskinorådet.
SA der er ingen utilfredshed
med, at monopolet er ophævet
- helt i modsætning til den
murren der lød, da det blev
skabt for 25 år siden.

I 25 år har de byggetekniske højskoler i Horsens
og København haft monopoi pa at uddanne bygningskonstruktører. I
jubilæumåret er monopolet
brudt. Nu findes uddannelsen pa tre skoler og flere er pa vej. BTH er ude i
konkurrencen og ledelsen
føler sig godt rustet.
Begrebet markedsføring er
fulgt med konkurrencen og
det er blandt andet led i
mar-kedsføringen, at jubilæet
markeres med forskellige festarrangementer over tree dage.
I en fremtid, hvor der bliver
frre danske unge at uddanne, og konkurrencen om dem
bliver hårdere, er det ikke nok
til at holde fester.
Der er da også andre trumfer i ærmet, når det glder at
tiltrække de unge til
kon-struktøruddannelsen, der
skal were bindeleddet mellem
arkitekten og ingeniøren på
en byggeplads.
Den ene trumf er kvalitet,
der bunder i 25 års forspring
og et lærerkorps på over 70 og
med mange specialister imellem.

Ingen arbejdsløse
- Der er omkring 750 elever

lærenskapdigovmne

på BTH, så vi har hold nok til,
at f.eks. en jurist, økonom eller arkitekt underviser i netop
deres fag, i stedet for at

forskellige fag, siger Kaj Nielsen.
- Desuden er skolen her
kendt for at have et godt
stu-diemiljø og gode faciliteter for
de studerende. De kan komme
og arbejde her døgnet rundt,
tilføjer BTH's daglige leder
prorektor Svend Trost Sorensen.
- Og trods afmatning i byggeriet de senere år er stort set
alle bygningskonstruktører i
arbejde et halvt år efter, at uddannelsen er afsluttet, siger
rektor Kaj Nielsen.
Det taler for uddannelsen,
mener han.
Desuden har han flere eksempler på, at også nyuddannede hurtigt har kunnet skaffe sig jobs i udlandet.

Ud i verden
En anden trumf ligger i et af
tidens mest brugte "nøgleord"
"interaols-g. nemlig

Historie
Da blev forstanderne på de
tekniske skoler i Kobenhavn
og Horsens, Kreiner Jensen
og Georg Rasmussen, nrmest beskyldt for at have kuppet sig til de byggetekniske

højskoler.
Rektor på Horsens tekniske Skole, Kaj Nielsen, frygter ikke
konkurencen fra andre skoler. Horsens tekniske Skole og især
den jubillerende Byggeteknisk Højskolen er godt i gang med
internationalisering.( Foto: Lene Sorensen)

Visionen er at trække elever
fra hele EF og andre dele af
verden til.
På kontoret på første sal i
baghuset i Amaliegade er rektor for Horsens tekniske Skole med sin flotte sommerkulør
et levende eksempel på internationaliseringen.
Han er netop hjemvendt efter en rejse til Kenya, hvor
han har fort forhandlinger om
samarbejde med en
ingeør-skol,dvuime
blandt andet teknikeruddannelser.
- I fire, fire år har skolen
arbejdet med internationalisering. I dag har vi samarbejdspartnere i England, Wales, Tyskland, Holland, Litauen, Kenya, Uganda, Tanzania
og flere til, siger Kaj Nielsen.
Det trkker udenlandske
studerende til BTH og Teknisk Skole som helhed allerede nu. Og skolens egne elever
og lærere kommer udenlands.

Litauen
Et af eksemplerne er forbin-

delsen til Litauen, hvor et
hold arkitektstuderende har
været på udveksling i Horsens. Til gengæld har studerende fra BTH været i Litauen, hvor de har opmålt huse
og lavet forslag til renoveringer..
De har Met et kendskab til
byggeri og lovgivning i Litauen, som vil were af stor betydning for danske virksomheder, der vil ind på byggemarkedet der.
- Med EF's indre marked og
de opgaver, der ligger i
østeuropagU-lnd,e
masser af opgaver for danske
internationalister, mener de
to ledr

Engelsk og tysk
Uddannelsen til
bygnings-konstruktør varer to år, men
kræ ver forst en uddannelse ti]
pBygnisko-åtruøanmkblive

byggetekniker.

en af de Byggetekniske
Høj-skoler - byggetekniker pa
mange tekniske skoler landet
over.

Uddannelsen til
bygnings-konstruktør har 100 år eller
mere på bagen, og den kunne
tages på mange forskellige
tekniske skoler rundt om i
landet.
Men i 1967 blev uddannelsen ændret - fornyet - som så
mange gange for.
De tekniske skoler i Horsens og Kobenhavn var imidlertid de eneste, der var med
ved at deres respektive forstandere var med i det udvalg,
der arbejdede med vurderingen af teknikeruddannelserne.
- Jeg var selv rimelig sur
dengang, siger Kaj Nielsen
med ægte jysk underdrivelse.
Han var afdelingsleder for
konstruktøruddannelsen på
Randers tekniske Skole dengang og stod pludselig uden
afdeling at være leder for.
- Det sted, hvorfra der blev
råbt højest, var
HåndværkehøjsoliapåS
ælland
- og det med god grund, mener
Kaj Nielsen:
- De har så taget "revanche«
ved, - som den første - at starte
uddannelsen igen fra i år men
Esbjerg og flere andre er også
på vej, siger Kaj Nielsen.(gs)

