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Praktik i en spirende
■■Under stor mediebevågenhed fik Jens Galschiøt i mandags
trukket HCA-skulpturen op af havnen. Foto:  Michael Bager

■■Unge med boglige
eller sociale vanskeligheder får tit nederlag i
uddannelsessystemet.
Egu løser opgaven med f.eks. praktik

Indsamling til
omstridt skulptur

Svendborg: Når det er svært at
læse en bog og man ikke har
lyst til at sidde stille, mens
man gør det - så er det svært
at forestille sig at gennemføre
en uddannelse.
-  Der skal vel blot bruges
Så Martin Hessellund Pe■■Medhat Khattab
mellem en og halvanden mil- tersen, 19 år, vidste godt, at
vil have Galschiøts
lion. Det skulle ikke blive det det kunne blive lidt bøvlet at
store problem, mener Med- få en uddannelse til kok, bagenoplivede kunsthat Khattab, som fra sin op- ger eller slagter, han drømværk til  Svendborg
vækst i Egypten mindes, at mer om. Nu er han godt i
det netop var H.C. Andersen gang med netop dét - via en
Svendborg: - Hvis Odense ikke og hans eventyr, han forbandt praktikplads i slagterafdelinvil have skulpturen, så skal vi med det ellers ukendte Dan- gen i Føtex i Svendborg.
nok finde en plads til den i mark.
- Det er fedt. Jeg er rigtig
Svendborg ...
Derfor lå det også lige for glad for det. Jeg elsker at bruDet tidligere byrådsmed- at tage kontakt til Jens Gal-  ge hænderne og jeg kan godt
lem i Svendborg, speciallæge schiøt, fortæller han.
lide at finde ud af, hvordan
Medhat Khattab forsikrer, at
- Jamen, det er da en god man behandler og bruger køhan skam mener det helt se- ide, hvis Odense ikke kan fin- det, siger han.
riøst, når han nu blander sig de ud af det. Og jeg kan godt
- Jeg tror, Martin er en af
i striden om Jens Galschiøts bruge pengene, svarer Jens dem, der smiler allermest på
store H.C. Andersen-skulp- Galschiøt og kan sagtens se arbejdet, tilføjer hans vejleder
tur, som i de sidste fem måne- ideen i at få den kendte dan- Gert Hjuler fra egu-uddander har været druknet i Oden- sker hædret i andre byer end nelsen anerkendende.
se havn.
fødebyen. Den rejselystne
Og succeserne skal der
Skulpturen er lavet til H.C. Andersen har jo også samles på. For ud af de omOdense, men lige som i det besøgt Svendborg.
kring 40 egu-elever (erhvervsrigtige eventyr har den måt- Så kan pengene skaffes og grunduddannelse) der er i
tet gå så grueligt meget ondt kan man finde en god plads, Svendborg, er der også store
igennem og er blevet så ka- så gerne for mig, siger Jens udfordringer.
nøflet, at Jens Galschiøt i ok- Galschiøt.
Hanne Hegaard er egu-vejtober sidste år valgte at sænke
leder og er kontaktperson for
den i havnen.
Flere muligheder
såvel praktiksted som elever:
Her har den stået vinteren Det kunne f.eks. være foran
- Ikke to dage er ens, og
over, indtil den i mandags biblioteket, eller på Lilletorv, det er selvfølgelig glimrende,
igen blev hevet op og midler- foran Scala-biografen eller men nogle gange er det også
tidigt placeret foran Odense ved Ærøfærgen, svarer Med- hårdt. Fordi de unge har proRådhus.
hat Khattab og lader sig ikke blemer, der skal tackles, som
stoppe af muligheden for, at griber langt tilbage. Men opKan tiltrække turister
Odense alligevel skulle besin- gaven er jo præcis at hjælpe
Dermed er det endnu en de sig. For så kan Galschiøt dem i gang med at kunne få
gang lykkedes byens farverige blot lave en ny HCA-skulptur den uddannelse, de inderst
kunstner at få skabt opmærk- til Svendborg.
inde gerne vil have, så de kan
somhed omkring et af sine
- Jeg arbejder faktisk allere- klare sig selv. Så ja, vi hjælper
værker - denne gang også helt de på en ny og meget ander- meget og er meget på - men
til Svendborg.
ledes figur, afslører Jens Gal- det ville være meget, meget
- Vi mangler   noget til at schiøt og lover at bringe den dyrt for samfundet, hvis man
trække turister til, begrunder til Svendborg, hvis interessen bare lod de her unge glide
Medhat Khattab, som nu vil   er der.
væk uden at give dem mulighenvende sig til både borgDet er Medhat Khattab heden, siger hun.
mester og resten af byrådet. ikke i tvivl om.
Og skulle man heller ikke her
- Når blot vi står sammen, Praktik kræver noget
For Martin Hessellund Peterkunne se storheden i ideen, så så skal det nok lykkes.
er Medhat Khattab selv pasens vedkommende er udforrat til at samle de nødvendige Af Ole Kølster
dringerne mindre end for så
penge ind.
olko@faa.dk
mange andre.
Trods den rodede opvækst,
han siger, han har haft - og
trods det besvær med bøgerTraktoruheld i Gudbjerg
Gudbjerg: Mandag klokken 17.23 kørte en bil og traktor
ne, han stadig har, så gider
sammen på landevejen. Det gav skader på bilen, og da der  
han godt.
blev ringet til 112, forlød det, at et barn i bilen var kommet  
- Martin er stædig, optimistisk og hjælpsom, roser hans
til skade. Det fortæller vagtchef hos Fyns Politi Lars Fredensborg til www.fyens.dk.
støttekontaktperson gennem
Heldigvis viste skaden sig at være ganske mild, og der var
alle årene, Ulrik Pihl.
ikke tale om personskade, men derimod en bule i bilen.
- Sådan er det. Man må

■■Det kræver en indsats - også fra praktikstedets side at have en egu-elev. Til gengæld er der bonus til begge parter med ny viden og indsigt.
gøre en indsats, siger Martin
og trækker på skuldrene.
De mange praktikpladser, der er brug for til skolens
unge fås ved enten, at skolen

spørger kommunen, om de
har nogle pladser - eller virksomheden, om de har brug
for en elev i praktik.
- Men virksomheden kan

også henvende sig, hvis de har
lyst til at hjælpe - det kræver
måske en smule ekstra, men
der er også god støtte at få fra
os herude, siger Gert Hjuler.

