
Årets Læreplads  

Hvorfor skal Syddansk Universitet kåres til Årets Læreplads 2020?   

Syddansk Universitet er i sig selv helt særlig. Man tror, at vi sidder som små, grå mus, på en stol hele dagen 

lang, og taster løs i mails. Bevares, det gør vi også, for der kommer mange mails igennem, men vi laver så 

meget mere end det, som elev på SDU.  

Vi starter vores elevtid med at få et indblik i, hvor stor en arbejdsplads det er. Det glemmer man lynhurtigt, 

men som tiden går bliver det nemmere at finde rundt i labyrinten. Vi får lov at have indflydelse på vores 

turnusplan, så hvis du er meget interesseret i hvad de laver i Bogholderiet, så tager du en snak med din 

elevansvarlige, som vil forhøre sig om der er mulighed for dette.    

Og hvem er så heldig, at de får lov til at se flere forskellige sider, af samme virksomhed i løbet af sin elevtid? 

Det er vi på SDU! Du kan endda få lov til at sidde med til lønforhandlinger, hvis man ønsker det, og som 2. 

års elev skal man med til ansættelsessamtaler, når der skal ansættes nye elever, hvilket giver et indblik i 

hvordan processen foregår, samt hvilke ting der bliver lagt vægt på, når nye elever skal ansættes.  

Ligegyldig hvilken alder du har når du bliver ansat, så vil du altid opleve at være en del af flokken. Vi griner, 

græder, spiser fredagsbrød, pynter op til fødselsdag og jul, spiser en masse kage og slik, samt sparre med 

hinanden, både som kollegaer og venner.  

Du vil fra du bliver ansat få tildelt dine egne ansvarsområder og opgaver, som du altid kan hive frem når du 

har lidt tid for dig selv. Derudover får du spændende ad hoc-opgaver ind fra højre og venstre, som skal 

løses, og med tiden nogle større og selvstændige opgaver. Man skal aldrig være bange for at bede om hjælp 

her, og hvis ikke Hans ved hvad han skal svare, så ved Pia det helt sikkert.  

Hvis du har hørt om flextider, så ved du også at det er en kæmpe fordel i arbejds- og privatlivet, og disse 

regler arbejder vi også under som elever. Det betyder bl.a. at man ikke behøver at bekymre sig om at 

komme ti minutter for sent, for så arbejder du bare de ti minutter over på et andet tidspunkt.  

Elevklubben lyder måske kedeligt, men det er altid rart at få en pause fra hverdagens tastning. Heldigvis er 

det en ting som SDU går meget op i at vi fastholder, så vi mødes nogle gange om måneden til møder, faglige 

arrangementer, HK-møder (inkl. kage) og hygge. Sammenholdet blandt elever på sådan en stor 

arbejdsplads er vigtigt, så derfor er det aldrig et problem at stikke hovederne sammen. (privat…..)  

Generelt set ønsker SDU at uddanne os til dygtige kontormedarbejdere, som på sigt kan blive fastansat 

efter endt uddannelse.  

 


