Droppede HF – nu er Alberte talentfuld maler
Toptrænet vandt skolemesterskab i Holstebro og skal snart til DM i Skills
19-årige Alberte Grøne Poulsen regnede efter folkeskolen med at skulle på HF.
Alle andre tog jo mod gymnasiet. Men hendes far løber ikke med strømmen.
- Han sagde til mig, at jeg havde alt for meget krudt i numsen. Han
var bange for, at mange lektier ikke var mig. Han frygtede, jeg kom til at
droppe ud. Han foreslog, at jeg i stedet tog en erhvervsuddannelse.
Det havde Alberte aldrig selv tænkt på. Hun troede, eleverne på
teknisk skole var dem, der ikke var helt skarpe i hjernen. Nu ved hun noget
helt andet!
Alberte er halvandet år inde i uddannelsen til bygningsmaler. Hun er
så skrap, at hun vandt skolemesterskabet på UCH i Holstebro. Nu skal hun
midt i januar til DM i Skills i Herning.
Træner musklerne
Alberte er i lære hos Lundorff Boligfarver i Herning. Her er hun med til at sætte
kulør på mange nybyggede huse.
- Jeg kan lide at bygge op fra bunden. At komme ind i et hus med
rå gipsvægge. Først skal der spartles. Vi skal igennem en række processer,
inden vi afleverer en flot farvesætning.
Arbejdet er fysisk hårdt. Men Alberte træner i fitness-centret flere
gange om ugen. Jobbet kræver styrke.
Træning før DM
På Albertes hold på UCH gik der flest drenge. Men ved
Danmarksmesterskaberne skal hun kæmpe mod fem andre piger og ingen
drenge.
Træning er vigtig, også ved et mesterskab i dygtighed og
færdigheder. Alberte har øvet i flere uger på UCH i Holstebro. Her har hun haft
faglærer Agnethe Larsen som personlig træner.
- Mange hjælper mig. Tømrerne på skolen i Holstebro har bygget
vægge magen til dem, jeg skal arbejde med til DM.
- Præcision er noget af det allervigtigste. Hvis en kant skrider bare 1
mm, koster det mange strafpoint.
- Selvfølgelig skal jeg være nummer 1 ved DM. Jeg er jo på
hjemmebane i Herning. Du deltager ikke med et mål om at blive nummer 3,
siger Alberte.

