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I den lille by Borris, på Vestergade 42, re-

siderer Erhvervsskolen Vestjylland i rumme-

lige bygninger med en livstilgang, aktivite-

ter og pædagogik med en rummelighed, 

der fuldt matcher omgivelsernes udbud af 

plads, luft og lys. 

Overvældende med plads og rum til bå-

de at kunne trække sig tilbage og få ny ilt 

til både lungerne og hovedet, hvis der er 

brug for det, eller fordybe sig i den fælles 

erhvervsskolen vestjylland:

netværk af muligheder 
bundet af ligeværdighed

produktion på værkstederne. Det er første 

indtryk, der melder sig på banen ved mø-

det med Erhvervsskolen Vestjylland. Det 

gælder hvad enten det er i et af skolens 

værksteder eller i skolens fitnessrum og 

idrætshallen. Her er alle muligheder for at 

dyrke fællesskabet i lyset af skolens grund-

læggende værdier: skabelsen af livsglæde, 

udvikling og åbne for nye muligheder.

En ting er hvad der sker forrest på ”sce-

nen” i form af hovedbygning, stalde, værk-

steder og grønne arealer, noget andet er 

hvad er der malet på ”bagtæppet” i form 

af indhold og menneskelig aktivitet.

Erhvervsskolen Vestjylland handler om 

at få flyttet mennesker fra isolation til et ak-

tivt medborgerskab og at være en del af 

fællesskabet i boligen, i fritiden og på ar-

bejdsmarkedet. Skolen tilbyder praktiske 

uddannelser og virksomhedsrettede forløb 

Claus Tobler i samtale med faglærer og produktionsmedarbejder på træværkstedet, Henrik Andersen. 
Henrik er ansat i fleksjob og er i gang med en ny seng, som en kunde har bestilt.
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og i det aktiviteter og miljøer at indgå i og 

udvikle sig med både som menneske og de 

ting man kan.

- Alle skal være afklaret om hvad de kan, 

når de afslutter et forløb her, uanset om det 

er en STU eller et ressourceforløb. Det kan 

for nogle være afklaring til arbejdsmarke-

det og andre til videre uddannelse. For at-

ter andre kan det være, at de blevet afkla-

ret til en førtidspension, som så måske kan 

føre til et skånejob. Alle har brug for at kun-

ne se en vej for at kunne komme videre, og 

det er det afgørende, forklarer Claus Tobler. 

Skolen omfatter værksteder og aktivi-

teter som landbrug, metal, træ, pedel og 

køkken værksted, hvor såvel STU elever, 

kursister i ressourceforløb og det ansatte 

personale har en hverdag med at lave mad 

til hele skolen, lave trallebænke på træværk-

stedet, gårdriver på metalværkstedet, pas-

se kødkvæg eller får i stalden eller hvilken 

aktivitet man nu indgår i. Her samarbejder 

alle om konkrete arbejdsopgaver, rejser og 

besvarer spørgsmål og det er ikke mindst 

her pædagogikken og den menneskelige 

aktivitet udlever skolens ånd, værdier og 

formål.

Skolen har 25 ansatte med 7-8 i fleks-

job. I skrivende stund er der 41 elever på 

skolen, hvoraf de 27 bor på skolen. Skolen 

har plads til 35 boende elever.

- Det kendetegner også vores skole, at 

vi er mange på stedet med forskellig bag-

grund. En stor del er STU elever, andre er 

ansat på særlige vilkår, atter andre er kur-

sister i et målrettet ressourceforløb og an-

dre igen er ansatte medarbejdere på ordi-

nære vilkår, fortæller Claus Tobler. 

- Der er selvfølgelig forskellige arbejds-

områder og kompetencer, men alle indgår 

i hverdagen på lige fod. Alle har det sam-

me arbejdstøj med logo og navn på og al-

le holder pauser og spiser i fællesskab.

- Vi vil gerne være med til at skabe fle-

re arbejdspladser og løfte forståelsen i er-

hvervslivet af vigtigheden af, at vi alle tager 

et socialt ansvar for at løfte en gruppe af 

brogere, der er langt fra arbejdsmarkedet, 

men vi har også mange virksomheder i et 

stort netværk som tager et stort ansvar og 

tilbyder sig som eksterne praktikker, under-

streger Claus Tobler.

- Vi udvikler os selv i mere socialøkono-

misk retning også med det sigte at bidrage 

til åbne arbejdsmarkedet og skabe flere ar-

bejdspladser til mennesker, der har svært 

ved at komme i beskæftigelse, fortæller 

Claus Tobler.

Det seneste skolen har etableret er en 

socialøkonomisk webshop med salg af pri-

mært egne produkter. Webshoppen styres 

af en medarbejder, som har Aspergers men 

også har nogle vanvittigt skarpe it-kompe-

tencer.

- Det er mig bekendt landets første so-

cialøkonomiske webshop – eller i hvert fald 

en af få, vurderer Claus Tobler.

I webshoppen sælger de fra brugskunst 

og design til bolig og have over trallebæn-

ke og gårdriver til vægespalier og skyde-

tårne samt hånddekorerede vægfliser og 

påskeæg. Har du handlet i webshoppen 

medfølger et kort forsendelsen med tek-

sten:

 Tak fordi handlede hos Erhvervssko-

len Vestjylland. Ved at handle med Erhvervs-

skolen Vestjylland støtter du unge menne-

sker med behov for uddannelse under sær-

lige vilkår. 

- mit ophold på erhvervsskolen vestjylland 
har givet mig et kammeratskab og har gjort 
at jeg nu kan begå mig på en arbejdsplads. 
i dag er jeg i gang med en egU og arbejder 
på en økologisk gård med 650 malkekøer.

Peter Emil, tidligere elev 
på Erhvervsskolen Vestjylland 

- på skolen er der plads og tid til den enkelte. 
man bliver klædt godt på, og der er et godt 
miljø og glade mennesker. det giver mig et 
overskud, at mine behov omkring arbejde, 
coaching og ergoterapi er samlet under et 
tag. Jeg oplever erhvervsskolen vestjylland 
som et vigtigt skridt på vejen til et job.

Lene Dvinge, 
borger i et ressourceforløb


