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chRisToffER RiTZAu, diREkTøR i guldsmEdEBRAnchEns lEvERAndøRfoREning

Uddannelse åbner altid for en større diskussion og i dette nummer af AuClock,
har vi valgt at kaste lys på området.
uddannelse kræver kontinuerligt opmærksomhed
og er fundamentet for vores branchens virke. Også på
dette området er udvikling nødvendig, hvor nye initiativer kan supplere de eksisterende rammer i et dynamisk marked.
Vi har brug for dygtige og veluddannede guldsmede,
herunder også mere kommercielle smykkedesignere,
der kan tænke i koncepter og seriefremstilling. Vi har
også brug for formgivere og smykkekunstnere for det
er her i det intuitivt og kunstneriske univers vi får eller henter vores inspiration. Efter ti år med uændret
struktur i uddannelsesforløbet, er en ny uddannelse
under opstart, hvilket giver anledning til diskussion i
branchen.
I hver sin form har jeg den største respekt for alle de
mennesker, der har tilkendegivet deres synspunkter og
bidraget til dette uddannelsesnummer af AuClock. Alle
har tydeligvis en fundamental kærlighed for deres fag.
Sammenholdt med resten af den engagerede guldsmedebranche har mange deres egen optik på uddannelserne og hertil kan øjet ikke se sig selv. Det komplicerer en i forvejen nuanceret diskussion. Løsningen er
ikke at placere skyld, men at bevæge branchen frem
og gerne hurtigt. Behovet for originalitet, nytænkning
og selvstændige designprocesser er stærkt presserende
i både små og store virksomheder.
Det er mit klare indtryk, at alle ønsker de bedste uddannelser med den absolut højeste kvalitet, og vejen
hertil er lige så lang som vi selv gør den. Alle de følgende artikler indeholder relevante og korrekte antagelser,
men også misforståelser om hvem der har ansvaret for
hvad og hvilken motivation, der ligger forud for de forskellige initiativer.

Flere skoler har gennem tiden udvist interesse for at
skabe den ene eller den anden uddannelse. Interessen
kommer desværre ofte alene og mangler ressourcer,
energi og økonomi. Leverandørforeningen samarbejder med alle, der ønsker at udvikle branchen. Den nye
professionsbachelor, der søges om gennem KEA (København Erhvervs Akademi) er en videregående uddannelse – ikke en erhvervsuddannelse. Uddannelsesudvalget ligger under Industriens uddannelser og har
intet ansvar eller magt i forhold til andre uddannelser
end dem der ligger under de tekniske skoler. Selvom
der er gennemført administrative ændringer på Københavns Tekniske Skole, er selve uddannelsen og bekendtgørelsen helt uberørt.
Alle de små uklarheder giver dårlig energi og den
forkerte retorik omkring uddannelsessituationen.
Derfor vil jeg gerne invitere til

uddannelses
gå-hjem-møde

TID: torsdag den 24. juni klokken 16.00 – 18.30
STED: Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø.
(Lige ved siden af Paustian)
ALLE ER VELKOMNE
Deltag i mødet og få overblik over uddannelserne,
kom med dine synspunkter og få afklaret dine
spørgsmål.
Tilmeld dig på mail til therese@guldsmed.dk
eller ring 4583 5211 seneste onsdag den 16. juni

