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Hoteldirektør Niels Pallesen, kontaktlærer Helle Birgitte Hansen og alle ungerne i 4A.

Scandic Jacob Ga-
de og NOVA- 
skolen på  
Nørremarken har 
indledt et noget 
udsædvanligt sam-
arbejde. Hotellet 
og direktør Niels 
Pallesen har adop-
teret hele 4A
4A på NOVAskolen er både 
stolte, musestille og noget 
generte, da de første gang 
møder hoteldirektør Niels 
Pallesen fra Scandic Jacob 
Gade i Vejle. Det afløses dog 
hurtigt af en byge af hænder 
og spørgelystne elever. De 
vil vide, om det er sjovt at 
være direktør, om Niels Pal-
lesen selv sover på hotellet, 
hvor mange værelser, der er,  
og tusind andre ting.

Nysgerrigheden og interes-
sen glæder hoteldirektør 
Niels Pallesen, der ser frem til 
at samarbejde med 4A helt 
frem til og med 9. klasse. 

Målet med adoptionsklas-
serne er at skabe en relation 
mellem eleverne og arbejds-
markedet. Gennem besøg 
får eleverne i 4A tilknytning 

til hotellet. De kommer ud 
og snuser til mange forskel-
lige jobfunktioner og får et 
netværk, der måske kaster 
et fritidsjob af sig eller et rig-
tig job, når de bliver voksne.

Niels Pallesen glæder sig 
til at knytte bånd til en ny ge-
neration, for hotellet har 
brug for dygtige ansatte. 

– Vi vil gerne være med til 
at styrke elevernes uddan-
nelse, hvor vi kan og vise 
dem de job og karrieremu-
ligheder, hotelbranchen by-
der på. Det er vigtigt, at de 
unge oplever, at der er mu-
ligheder for os alle – uanset 
kundskaber, kompetencer 
og familiemæssig baggrund, 
forklarer Niels Pallesen.

- Vi kan ikke alle blive ad-
vokat, læge, professionel 
fodboldspiller eller statsmi-
nister. Men vi kan sagtens 
have et andet godt job og en 
god tilværelse. F.eks. gen-
nem et job i hotelbranchen, 
hvor vi har mange forskelli-
ge jobfunktioner, mener 
Niels Pallesen, der ser frem 
til mange sjove og lærerige 
stunder med eleverne.

Styrker lærelysten
Samarbejdet med Scandic 
Jacob Gade har mange for-
dele. Ikke mindst kan det 

være med til at vække nys-
gerrigheden og begejstrin-
gen hos eleverne, mener 
kontaktlærer Helle Birgitte 
Hansen.

- Undervisningen bliver 
mere nærværende og virke-
lig, når vi flytter den ud på 
Scandic Jacob Gade. Vi kan 
hive forskellige fag med ind i 
undervisningen. Bl.a. dansk 
og matematik. Men også 
musik og madkundskab er 
oplagte fag at drage ind i 
samarbejdet.

Første konkrete tiltag sky-
des i gang i næste uge, når 
eleverne skal udgive en avis. 
- Vi har aftalt med Niels Pal-
lesen, at vi kommer ned og 
interviewer de ansatte på 
hotellet. Eleverne glæder sig 
helt vildt til at interviewe, 
skrive og tage billeder. De 
går op i det med liv og sjæl, 
og de glæder sig til at udgive 
avisen, siger Helle Birgitte 
Hansen.

Drøm om at blive kok
En af de elever der glæder 
sig allermest til at besøge 
Scandic Jacob Gade, er 
10-årige Jonathan Snedker 
Stidsen. 
- Min mormor siger, det er et 
dejligt og pænt sted. Jeg glæ-
der mig til at se, hvordan det 

ser ud. Det bliver sjovt at 
møde alle dernede og lave 
interviews, siger Jonathan 
Snedker Stidsen, der nok 
særligt går efter at intervie-

we én bestemt person.
- Jeg elsker at lave min 

egen specielle kødsovs. Når 
jeg gør det, får jeg lomme-
penge. Når jeg bliver stor, vil 

jeg gerne være kok, siger en 
smilende Jonathan, der, 
hvem ved, måske en dag 
havner i køkkenet på hotel 
Scandic Jacob Gade. 
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