
 

 
 

Arkitekt- 

virksomhed 

sætter spot 

på studerende 
 

Hos Grønne & Jessen A/S arkitekter maa. i 
Varde bliver praktikanter og studentermedh- 
jælpere fra bygningskonstruktøruddannelsen 
på Erhvervsakademi SydVest inddraget i hele 
byggeprocessen – lige fra skitsering til fær- 
digt byggeri. Samtidig bliver de udfordret til 
selv at finde vejen til løsningen på både store 
og små opgaver. 

 
Hos Grønne & Jessen A/S bliver de studerende 
hverken gemt væk eller pakket ind. De bliver en 
del af et fast team på otte fuldtidsansatte og får 
lov til at være med i hele byggeprocessen. Lige fra 
skitsering på tegnestuen til aflevering af færdigt 
byggeri – og alt ind imellem. Det indebærer alt 
fra at opnå byggetilladelser til valg af materialer, 
bygherremøder om hvordan byggeriet skal ud- 
formes og byggemøder med håndværkere, når 
byggeriet er i gang. 

- Når vi har praktikanter tilknyttet, forsøger vi 

at tage dem gennem hele byggeprocessen. Har 

vi nogle mindre opgaver, som for eksempel en 

lille tilbygning til en villa, så får praktikanterne 

mulighed for selv at prøve kræfter med at lave 

det projektmateriale, som én af arkitekterne har 

tegnet skitsen til og, som håndværkerne skal 

bygge ud fra. Ved større projekter er det i højere 

grad detaljer ved byggeriet, som de selv får lov til 

at arbejde på, fortæller Jakob Grønne, partner og 

tegnestuechef hos Grønne & Jessen. 

 

Vi udfordrer de studerende 
I arkitektvirksomheden forventes det, at de stu- 
derende arbejder selvstændigt og er bevidste om 
de valg, de træffer. Her får de ikke udleveret en 
facitliste, da det er vigtigt, at de rent byggeteknisk 
forstår, de løsninger, som de tegner. 

 

- Vi udfordrer vores praktikanter. De skal vide 
baggrunden for, at en bygning kommer til at se 
ud, som den gør, og hvorfor vi vælger det ene 
materiale frem for det andet. Når det er sagt, står 
vi selvfølgelig altid klar til både at hjælpe dem 
og guide dem i den rigtige retning. For os er det 
vigtigste, at de studerende lærer noget, mens de 
er her. Vi skal gøre dem til dygtige medarbejdere – 
så dygtige, at vi selv ville ansætte dem i virksom- 
heden efterfølgende, forklarer Jakob Grønne. 

 

Hvert halve år ansætter Grønne & Jessen A/S prak- 
tikanter fra Erhvervsakademi SydVest, og har flere 
gange været så glade for de studerendes indsats, 
at de er blevet ansat i en fuldtidsstilling efter- 
følgende. 
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FAKTA 
Grønne & Jessen A/S: 

• Grundlagt i 1983 

• To lokationer – Varde og Ølgod 

• Otte fuldtidsansatte 

• Grønne & Jessen A/S har blandt 

andet været inde over byggeriet af 

Rybners Gymnasium samt 

ungdomsboliger i Esbjerg 

• Adresse: Toldboden, Storegade 1, 

6800 Varde 

• Tlf.: 75 22 22 33 


