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Nøglen 
 til et selvstændigt liv

Botræning er væsentlig del af tilbuddet til unge 
med særlige behov på Ligeværds skoler og uddan-
nelsessteder. Læs her botræner Ulla Leonhardts 
fortælling om, hvordan hun arbejder med at de 
unge bliver i stand til at få et selvstændigt liv i 
egen bolig.

- Mange af de unge i vores målgruppe, 

har problemer med at læse og, hvis de kan 

læse, kan det alligevel være svært at forstå 

det de har læst. Derfor er der brug for de 

mange gentagelse til det sidder fast.

På Rødding Fri Fagskole, hvor Ulla Leon-

hardt har været botræner gennem mange 

år, får de unge deres egen lejlighed, hvor de 

skal lære at styre dagligdagen selvstændigt. 

Botræningen foregår mandag formiddag, 

hele dagen tirsdag og onsdag eftermiddag. 

Og -nok så væsentligt – er det altid muligt 

at tilkalde Ulla, hvis den unge sidder fast i 

en udfordring med madlavningen eller ren-

gøringen.

Ulla Leonhardt har arbejdet på Rødding 

Fri Fagskole i 21 år. Hun er uddannet køk-

kenleder og har efterfølgende taget en vok-

senunderviseruddannelse og grundkursus i 

specialpædagogik.

At turde stå på egne ben

Inden de unge bliver ”kastet” ud i at stå for 

det selv i egen lejlighed, er de i en tid i sko-

lekøkkenet, hvor de lærer om madlavning 

Mikkel Fredsmose har 
lagt an til at lave sig en
gang tomatsuppe.

og hygiejne og øver sig i nogle basale ret-

ter, de kan lave om morgenen og til deres 

aftensmad. De får her bygget en base op 

for en senere succes. Succes er et kodeord 

i skolens arbejde, så med Ulla Leonhardts 

kendskab til hver af sine unge bliver måle-

ne sat så præcist, at de unge også kan ind-

fri dem og få den livgivende succes.

- Vi har dels udarbejdet en kogebog, 

som alle eleverne får udleveret, med forslag 

til retter til morgen-, middags- og aftens-

mad, guide til indkøb af råvarer og en frem-

gangsmåde, når de laver retterne, og de læ-

rer at blive fortrolige med komfuret. Nogle 

elever skal først turde overhovedet at tæn-

de ovnen, siger hun videre.

- Enkelte elever kommer ikke så langt, at 

de selv fuldt ud kan stå for madlavningen. I 

de tilfælde lære vi dem også, at det er mu-

ligt at købe halvt eller helt færdige fødeva-

rer, de blot skal opvarme. Vi viser dem, at 

pølsevognen ikke er det det eneste alterna-

tiv, og dette trods alt er en sundere løsning.

Under snakken om botræningen er vi 

en kort tur rundt til at par elever. Første stop 

er hos Mikkel Fredsmose, som er 20 år og 

på sit 3. år på skolen. I hans lejlighed hæn-

ger en grøn seddel, der er en liste over de 

ting han skal sørge for i løbet af dagen, så 

han også er hjulpet på den vis. Han tager 

venligt og smilende mod besøg.

- I dag skal jeg lave tomatsuppe med kryd-

derier og creme fraiche, fortæller Mikkel.

- Jeg har lært at lave forskellige retter. 

Jeg kan også for eksempel lave lasagne og 

 - Unge med særlige behov har brug for at 

få indøvet daglige rutiner for at bo i gen bo-

lig. De skal have en håndholdt hjælp, øve 

sig igen og igen og have rutinerne visuali-

seret og sat i et system de forstår at bruge, 

fortæller Ulla Leonhardt.
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HvAD oMfAttEr BotræninGEn

Botræningen omfatter undervisning 

i alt hvad der hører til et selvstændigt 

liv i egen bolig.

•	 At stå op til tiden

•	 Personlig hygiejne

•	 Købe ind og lave måltiderne

•	 Rengøring af lejligheden

•	 Tøjvask

•	 Kunne få pengene til at række

•	 Post: NemID, e-boks, Netbank

pasta med og kødsovs, men han er ved at 

gøre klar med gryden til tomater og kryd-

derier.

Mikkel Fredsmose i praktik om onsda-

gen i Føtex. Til sommer skal han flytte i egen 

bolig i sin hjemby Varde.

Tre døre længere henne bor Chris Revs-

bech Smidt. Chris er 19 år og ligeledes på 

sit 3. år. Han har fået bevilliget et år mere 

på skolen, så han kan blive helt klar til at 

flytte i egen bolig. Også han tager venligt 

og velvilligt mod sine gæster.

- Jeg er ved at lave risengrød, siger han, 

mens han lige for en stund må tage gryden 

af blusset, så det ikke brænder på. Og brændt 

risengrød, hvem har ikke prøvet det.

- Jeg har lært at rydde op og lave mad, 

fortæller Chris, der har meget svært ved at 

læse.

- Jeg er i praktik hos pedellen, og vi ord-

ner fælles arealerne og forsøger at repare-

re det, hvis ting er gået i stykker.

Hos Chris, der stammer fra Frøslev, hæn-

ger også en grøn seddel med dagens gøre-

mål, og så har han, med sine læsevanske-

ligheder, god gavn af en app, som Ulla Leon-

hardt også bruger i sit arbejde med de un-

ge.

Brug af app’s 

Såvel rengøring som madlavning kræver me-

get af unge, hvoraf mange har store læse-

vanskeligheder, at få overblik over. Derfor 

benytter Ulla Leonhardt også digitale hjæl-

pemidler, som de unge kan støtte sig til.

- Vi bruger MemoAssistent, hvor vi kan 

planlægge dagen, og jeg kan lægge små vi-

deoer eller billeder, der viser dem hvordan 

de for eksempel skal gøre rent i komfuret 

eller andre visuelle vejledninger til dem. Det 

er en stor hjælp for de unge. De har stor 

glæde af at blive støttet, ikke kun af en kort 

tekst, men af billeder, der viser det konkret. 

Jeg flytter hele tiden målene og lærer dem 

nyt, selv om de nogle gange reagerer med 

”vi vil hellere lave det vi kender”, siger Ulla 

Leonhardt med et smil i øjet. Hun har i skri-

vende stund 8 elever i botræning. De 5 har 

store læsevanskeligheder.

I forhold til økonomi arbejder hun med 

at gøre de unge fortrolig med en app, hvor 

de nemt kan lægge et budget, se hvad pen-

gene går til og få dem til at række hele må-

neden. Pointen er at bruge de telefoner, de 

unge i forvejen og gør så meget brug af, og 

meningen er at de unge skal tage app’en 

med videre, når de flytter i egen bolig

- Vi arbejder også med, at de skal blive 

fortrolige med digital post, NemID, e-boks 

og Netbank. Til det bruger vi DigiSafe, hvor 

de kan spille sig til at kunne mestre de ting 

ved at gentage dem, indtil det sidder fast, 

og vende tilbage, hvis de glemmer hvad de 

skulle. Det digitale system er en virkelig stor 

udfordring for dem, men her er DigiSafe en 

meget stor hjælp, et rigtig godt værktøj.

Kostpolitik

En ting er at kunne lave sin egen mad, men 

der er jo både sund mad og mindre sund 

mad og så det rigtigt usunde. Og hvad med 

den daglige motion.

- Vi lærer også de unge om sundhed, så 

de får en sund livsstil og en sund ernæring. 

Det er vigtigt for dem, at de kommer op om 

morgenen, får passet deres aftaler, får no-

get motion og passer deres måltider, og det 

skal de lære, understreger Ulla Leonhardt.

- Vi har en kostpolitik på skolen. Vi for-

søger at vise dem en anden og sund leve-

vis. Vi forsøger at give dem rutiner, de kan 

tage med sig ud i egen bolig, og vise dem 

at man altså godt kan leve uden Nutella og 

sodavand. At de endda kan leve meget bed-

re uden. 

Ulla Leonhardt og Chris Revsbech Schmidt. 
Chris skulle lave risengrød, og det gjorde 

han omhyggeligt, så den ikke brændte på.


