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Genfind arbejdsglæden i brancheskift
med fordelsuddannelse - og gode jobmuligheder
Drømmer du om at skifte branche, eller har du i 
længere tid arbejdet som ufaglært, men overvejer at 
blive faglært?  

Med et svendebrev fra en fordelsuddannelse i hånden vil du 
blive efterspurgt af de mange virksomheder, som søger faglært 
arbejdskraft, og du vil være så godt som sikret en fremtid med 
gode jobmuligheder.

Nedenstående er de grundforløb vi udbyder som 
*fordelsuddannelser på VID Erhvervsuddannelser:

Vi starter nye grundforløb i august 2021 og du kan tilmelde 
dig allerede nu. 

Kontakt erhvervs- og studievejleder Camilla Matthiesen-Juhl
camj@videndjurs.dk / 20 12 00 94.

På VIDENDJURS.DK kan du læse mere om, hvilke uddannelser 
vi også udbyder, og på Børne- og Undervisningsministeriets 
hjemmeside, UVM.DK findes listen med alle 
fordelsuddannelser i 2021.

*Fordelsuddannelser er uddannelser inden for fag, hvor arbejdsgiverne forventer et særligt stort behov for arbejdskraft. Fordelsuddannelserne er derfor et attraktivt førstevalg for dig, 
der ønsker en erhvervsuddannelse. Det er arbejdsgiverne, som udpeger uddannelser til fordelsuddannelse.
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• INDUSTRITEKNIKER (kun januar-optag)
• LASTVOGNSMEKANIKER
• SMED
• BAGER- OG KONDITOR
• ERNÆRINGSASSISTENT

Grundforløbet er 
SU-berettiget

Sidste år var Søren Poder aktu-
el med den anmelderroste
ungdomsroman ’På røven
gennem natten’, der ligesom
debutromanen ’Sidste skole-
dag’ var delvist inspireret af
hans egen opvækst på Djurs-
land. Nu er han klar med en ro-
man for voksne med titlen
’Undergang’.

I ’Undergang’ lader Søren
Poder coronapandemien dan-
ne ramme for historien om et
ægtepar, der bliver adskilt,
mens virussen muterer til en
mere aggressiv og dødbrin-
gende variant. Det er nu op til
hovedpersonen, Niels, at finde
sin hustru i en verden ramt af
frygt og undtagelsestilstand.

Omdrejningspunktet i ’Un-
dergang’ er hovedpersonens
isolation og sårbarhed, og ro-
manen sætter blandt andet fo-

kus på de valg, der former vo-
res tilværelse. Men i skyggen af
coronapandemien bliver der
også stillet skarpt på medmen-
neskelighed og samfundssind,
hamstring og regelbrud, mens
romanen rejser spørgsmålet
om, hvor meget eller lidt der
skal til, før folk vender ryggen
til hinanden og fællesskabet?
Før samfundets institutioner
reelt bryder sammen?

Søren Poder er født og op-
vokset på Djursland, men bor i
dag i Hasselager, hvorfra han
skriver sine bøger. Derfor har
han også givet hovedperso-
nerne i sin nye roman bopæl i
et rækkehus i netop Hassel-
ager.

»Da jeg skrev ’Sidste skole-
dag’, tog jeg blandt andet ud-
gangspunkt i min opvækst i
Fjellerup og min skolegang i
Grenå, og med ’På røven gen-
nem natten’ har jeg selvfølge-
lig også trukket på min egen
opvækst på Djursland i en by,
hvor der ikke skete ret meget
for unge mennesker. Denne
gang handler historien om et
ældre ægtepar, som på grund
af plottet helst skulle bo i Aar-
hus, forholdsvist tæt på syge-
huset. Derfor var det oplagt at
placere dem i Hasselager, hvor
jeg selv bor i dag,« siger Søren
Poder.

Men selvom bogens hoved-
personer deler lokalområde
med Søren Poder, så er deres

omstændigheder på alle an-
dre områder helt anderledes
end forfatterens, ikke mindst
på grund af deres status som
pensionister.

»Jeg er selv 46 år og har tid-
ligere skrevet ungdomsroma-
ner, så for mig har det været en
ny og meget spændende ud-
fordring at skrive om 75-årige
hovedpersoner. Min ambition
har været at gøre ’Undergang’
til en realistisk fortælling trods
det barske tema, og jeg har

gjort mig mange tanker om
pandemien, samfundssind, al-
derdom og livsvalg,« siger Sø-
ren Poder.

Måske var vi bare heldige
Idéen til ’Undergang’ fik Søren
Poder ret hurtigt efter, at coro-
navirussen var kommet til
Danmark i foråret 2020.

»En af de ting, der satte tan-
kerne i gang, var, da jeg hørte
en politiker sige noget i ret-
ning af, at fællesskabet havde

stået sin prøve og vist sig stær-
kere end en virus. Jeg overveje-
de, om det virkelig var sandt,
og det overvejer jeg stadig:
Har samfundets sammen-
hængskraft stået sin prøve og
sejret under coronapandemi-
en? Eller har vi bare været hel-
dige, fordi coronavirussen ik-
ke var mere alvorlig end som
så? Mit bud på svaret kan man
læse i ’Undergang’,« siger for-
fatteren.
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Lokal forfatter aktuel med ny roman
Søren Poder har tid-
ligere udgivet to
ungdomsromaner,
delvist inspireret af
hans egen opvækst
på Djursland. Nu er
han klar med sin
første roman for
voksne

Søren Poder er aktuel med romanen
'Undergang', hvor han bruger coro-
na som ramme. Prfoto

Min ambition
har været at gøre
’Undergang’ til en
realistisk fortælling
trods det barske te-
ma, og jeg har gjort
mig mange tanker
om pandemien,
samfundssind, al-
derdom og livsvalg.

Søren Poder, forfatter


