»I forvender spænder jeg bredt som maskinmester, men med diplomuddannelsen kommer jeg til at spænde endnu bredere,«
siger Thorstein Raahauge Larsen.

Diplomuddannelse
indtænkt fra dag ét
En diplomuddannelse i vedligehold er et så vigtigt element for Thorstein Raahauge Larsens karriere,
at han brugte den som forhandlingselement i ansættelsessamtalen på sin nye arbejdsplads.
Ofte er en jobsamtale en begivenhed,
hvor ansøgeren beredvilligt svarer på
spørgsmål og generelt forsøger at
tegne et så positivt billede af sig selv
som muligt. Da Thorstein Raahauge
Larsen blev ansat som teknisk leder på
Svendborg Gymnasium og HF, foregik

det imidlertid lidt anderledes. I stedet
for udelukkende at være passiv brugte
han en diplomuddannelse i vedligehold
som en direkte del af forhandlingerne.
»I forbindelse med mit jobskifte kastede jeg simpelthen uddannelsen ind i
lønforhandlingerne. Faktisk havde jeg
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allerede skrevet i min ansøgning, at det
var en vigtig prioritet for mig, så uddannelsen var indtænkt helt fra begyndelsen,« fortæller Thorstein Raahauge
Larsen og uddyber hvorfor.
»Jeg tror ikke, der findes nogen tekniske lederstillinger, hvor det ikke kan

betale sig at have en dybere indsigt i
optimering og ressourcestyring. Så uanset hvad jeg kommer til at beskæftige
mig med fremadrettet, forventer jeg at
kunne bruge uddannelsen. Måske ikke
samtlige moduler i alle sammenhænge,
men der vil altid være noget, der kan
sættes i relation til den konkrete branche,« vurderer han.
Gevinst for begge parter
I skrivende stund er Thorstein Raahauge Larsen knap halvvejs igennem
diplomuddannelsen, der bliver udbudt
fra Center for Drift og Vedligehold i
Fredericia. Forløbet har allerede givet
ham en række værktøjer, som han har
kunnet omsætte fra teori til praksis til
glæde for både ham selv og Svendborg Gymnasium og HF.
»Modulerne indeholder mange forskellige emner, og der er meget af det,
man kan tage direkte med hjem. For
eksempel bruger jeg i dag meget mere
tid på at beskæftige mig med indkøbssystemer, ressourcestyring, insourcing
og outsourcing, end jeg gjorde tidligere. Alt sammen med det formål at
minimere omkostningerne,« siger han.

»Uddannelsen er jo relativt bekostelig
for virksomhederne, så det er vigtigt, at
de også får noget ud af den. Men der
er heller ingen nogen tvivl om, at der er
rigtig mange penge at spare ved at øge
sin viden om, hvordan man styrer ressourcerne og optimer driften,« tilføjer
Thorstein Raahauge Larsen.
Vejen til øget jobsikkerhed
Også i et mere overordnet perspektiv
mener han, at der er noget at hente
i diplomuddannelsen. Både i forhold
til at kunne synliggøre resultaterne
af diverse optimeringstiltag samt ikke
mindst værdien af dem og i forhold til
at give samfundet en hjælpende hånd
med at forblive konkurrencedygtig.
»Hvis det danske samfund skal klare
sig fremadrettet, er vi som enkeltpersoner nødt til at videreuddanne og forny
os. Det har jeg hele tiden i mente, og
jeg er også sikker på, at det her ikke bliver den sidste uddannelse, jeg gennemfører,« siger 36-årige Thorstein Raahauge Larsen, der i forvejen er uddannet elektriker, elinstallatør og maskinmester.
»Jeg kan godt lide at have flere heste

at spille på, for vi lever i et samfund,
hvor det bliver sværere og svære at få
job. Og hvis man kan lidt af hvert, vil
jobmulighederne alt andet lige være
større. Arbejdsmarkedet lægger også
mere og mere op til projektorienterede
stillinger og ansættelser i modsætning
til tidligere, hvor livslange ansættelser
var mere normale. I dag er man ofte
i berøring med mange forskellige områder, og det kræver en bred vifte af
viden,« tilføjer han.
Uddannelsesområdet har
brug for vedligehold
At diplomuddannelsen i det hele taget
er relevant for en uddannelsesinstitution kan måske undre, idet emner som
optimering af driften, vedligehold og
energibesparelser traditionelt er i spil
hos produktionsvirksomheder. Ifølge
Thorstein Raahauge Larsen har netop
uddannelsesinstitutioner dog om nogen brug for værktøjer, der kan regulere driftsomkostningerne og på den
måde skabe luft i de pressede budgetter.
»De statslige og kommunale institutioner er også på vej til at blive presset i

Livslange ansæggelser indenfor samme branche hører efterhånden til sjældenhederne. Derfor er der behov for en bredere vifte af
viden, mener Thorstein Raahauge Larsen.
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Thorstein Raahauge Larsen er uddannet elektriker, elinstallatør og maskinmester.
Nu lægger han en diplomuddannelse oven i og har mod på mere.

bund, og det har de ikke været vant til.
Derfor er de nødt til at ansætte og videreuddanne nogle videnstunge driftsfolk og økonomer, der kan stramme
op, hvor det er nødvendigt, for ellers
løber omkostningerne løbsk,« siger han
og peger desuden på, at et voksende
antal uddannelsesinstitutioner i disse år
bliver privatiseret med en række store
driftmæssige udfordringer til følge.
»Der har traditionelt ikke været ansat
nogen til at varetage de her områder,
fordi staten langt hen ad vejen har dikteret slagets gang. I og med at flere
og flere institutioner bliver selvejende,
står man pludselig med et beløb, som
man i langt højere grad end tidligere
skal have til at slå til, ligesom man selv
skal tage stilling til, hvad der skal bygges, og hvordan der skal vedligeholdes. I sådan en situation handler det
om at få mest muligt for pengene ved
at lave de nødvendige ledelsesmæssige
og strukturelle forandringer,« vurderer
Thorstein Raahauge Larsen.

FAKTA
Diplomuddannelse i vedligehold
• Manglende eller fejlagtigt vedligehold koster årligt erhvervslivet milliarder af kroner, men med en
diplomuddannelse i vedligehold kan du sikre din virksomhed optimal driftsikkerhed og spare mange
tusinde kroner årligt.
• Gennem uddannelsen får du blandt andet erfaring med at opstille langsigtede strategier for din virksomheds
vedligeholdelsespolitik, samtidig med at du bliver bevidst om procesledelse og kommunikative værktøjer.
• Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold er en uddannelse på bachelorniveau. Uddannelsen er i høj grad
erhvervsorienteret med projektopgaver i egen virksomhed. Det betyder, at den viden, du tilegner dig under
uddannelsen, allerede fra begyndelsen af dit studieforløb kan anvendes direkte i din virksomhed.
• Uddannelsen har både obligatoriske og valgfri moduler, hvor du kan fordybe dig i netop de områder, der har
din interesse. Det kan eksempelvis være:
• Facilities management, herunder jura, strategiudvikling og økonomi
• Energioptimering
• LEAN
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