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Vandflasker med statements fra eleverne, 

en smileyordning til virksomheder, der er 

med til at uddanne unge med særlige be-

hov, og en coffeetable book med billeder 

fra hverdagen på Ligeværds skoler og ud-

dannelsessteder – det er blot nogle af de 

mange idéer til konkrete kommunikati-

onsprodukter, som deltagerne i projektet 

kreativiteten flød frit 
på Ligeværds skoler og uddannelsessteder
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n Der kom et væld af gode idéer på bordet, da det femte og sidste arbejdsseminar 
på det omfattende projekt ’God uddannelse til alle unge’ i sidste uge blev afholdt i 
Vejle. I projektet har 30 skoler og uddannelsesinstitutioner under Ligeværd arbej-
det sammen om at sætte ord på og formidle deres fælles pædagogiske viden som 
et værdifuldt bidrag til undervisningssektorens fælles inklusionsudfordring.

’God uddannelse til alle unge’ i går præ-

senterede på projektets afsluttende ar-

bejdsseminar.  

’God uddannelse til alle unge’ er et 

projekt, der skal være med til at sætte spot 

på kvaliteten og vigtigheden af de helheds-

orienterede uddannelser, der kan rumme 

unge, som på grund af f.eks. boglige van-

skeligheder eller indlærings- og funktions-

mæssige vanskeligheder har brug for sær-

lig støtte i deres skole- og uddannelsestil-

bud.

Projektet er blevet til i et samarbejde 

mellem Ligeværd og University College 

Syddanmark. Iben Benedikte Valentin Jen-

sen har været projektleder på projektet og 
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faktaboks
•	 30 skoler og uddannelsessteder fra Foreningsfællesskabet Ligeværd finansie-

rer projektet med 2,6 millioner kroner.
•	 I alt 99 skoler og uddannelsessteder er organiseret i Foreningsfællesskabet Li-

geværd. I alt råder de over ca. 5.000 elevpladser.
•	 Foreningsfællesskabet Ligeværd består af seks organisationer, der alle arbej-

der for at skabe bedre vilkår for mennesker med særlige behov.

har sammen med Leo Komischke-Konne-

rup siddet med i projektets styregruppe. I 

sin velkomst til de deltagende skoler sagde 

Leo Komischke-Konnerup:

– Som pædagogisk professionelle er I 

nødt til at pege ud i samfundet og gøre 

opmærksom på, at det ansvar, I hver dag 

påtager jer i arbejdet med de unge, ikke 

alene er jeres ansvar – det er hele samfun-

dets ansvar. Hvis samfundet ikke løfter en 

del af opgaven, har jeres unge mennesker 

ikke en kinamands chance for at få sig en 

uddannelse og komme til at bidrage til 

samfundet. Derfor er det arbejde, I har 

haft gang i med projektet, så vanvit-

tig vigtigt. 

 

De unge skal 

bidrage med det, de kan

Inger Kleinstrup, der er efterskole-

lærer på Fenskær Efterskole i Nr. Nis-

sum, har deltaget i ’God uddannelse til 

alle unge’ sammen med to af sine kolle-

ger. I Inger Kleinstrups gruppe har de 

udarbejdet skabelonen til en coffee tab-

le book, der kan vise offentligheden, 

hvordan Ligeværds skoler og uddannel-

sesinstitutioner klæder eleverne på til at 

bidrage til samfundet med det, de kan.

– Jeg synes, det har været rigtig, rigtig 

interessant at være med i projektet. For det 

første har det været godt for os som kolle-

ger at få en snak om de her ting og få sat 

vores egen hverdag ind i en større sam-

menhæng. Derudover har det været spæn-

dende at møde deltagerne fra de andre 

skoler på kryds og tværs af landet og at ar-

bejde sammen ledere og medarbejdere 

mellem hinanden. Nu bliver det spænden-

de at få projektet formidlet videre til vores 

kolleger derhjemme og få søsat nogle pro-

jekter, der gør en forskel for eleverne, siger 

Inger Kleinstrup. 

 

Læs mere om projektet her: 

http://goduddannelsetilalleunge.dk


