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En ung pige fra Struerskolen har på ansvar-

lig vis ”støvsuget” sit budget for unødige 

udgifter og kan fremvise et rådighedsbe-

løb på 2500,- kroner. Hun ønsker at opta-

ge et kommunelån, så hun kan få en bolig 

efter sit ophold på Struerskolen. Pigen er 

en ”gråzoneunge”, som forstander Else 

Marie Markvorsen, Struerskolen, betegner 

de unge, der er for stærke til en STU, er er-

klæret uddannelsesparate men ikke uden 

videre kan tage en uddannelse. Pigen går 

på produktionsskole.

- Det er unge, som falder mellem to sto-

le. De har ikke store ressourcer, men de er 

ikke så svage, at de nødvendigvis er kendt 

af kommunen i forvejen. De har ikke i for-

vejen en sag og en sagsbehandler. De har 

svært ved at trænge igennem til kommu-

nen, forklarer Else Marie Markvorsen, for-

stander på Struerskolen, en af landets frie 

fagskoler.

- Kommunen vurderede rådighedsbe-

løbet på 2500,- som utilstrækkeligt og af-

viste et kommunelån til pigen. I stedet vil 

 Henvist 
til herberg for hjemløse
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n kommunen anvise pigen til Skovvang, som 

er et herberg for hjemløse, fortæller Kir-

sten Slyk, der er underviser i blandt andet 

privatøkonom i på Struerskolen, og den 

medarbejder der var med pigen for at an-

søge om et kommunelån.

- Jeg sagde til medarbejderen i kom-

munen, at de da i det mindste skal have 

nogle nødboliger, som så kunne være en 

mulighed, men svaret fra medarbejderen 

var ”du kan bare klage, det tager rigtig lang 

tid”.

En offentlig opgave

En henvisning af en sårbar ung, der har 

brug for ro og alt andet den uro og man-

gel på privatliv, der er på et herberg for 

hjemløse, er af indlysende årsager helt 

uholdbart. 

- Jeg var gal. Vi kunne se frem til en lang 

klageproces og havde brug for en løsning 

her og nu. Jeg og eleven smuttede ind i ban-

ken, sammen med en transportchauffør, li-

ge ved bankens lukketid. Vi fik fat i bankdi-

rektøren og fik ham i tale, fortæller Kirsten 

Slyk videre om den unge pige, kommunen 

afviste og i stedet anviste til et herberg.

”Ja, jeg er jo ikke et socialkontor” var 

bankdirektøren umiddelbare reaktion, men 

ikke desto mindre bevilligede banken pen-

gene til lånet samme eftermiddag. På den 

måde endte historien med, at Struerskolen 

og den lokale bank løste den offentlige op-

gave, der rettelig må anses for værende kom-

munens.

Kommunale forskelle

Der er stor forskel mellem nogle kommu-

nernes vurdering af, hvad der er et tilstræk-

keligt rådighedsbeløb.

I en anden, men tilsvarende sag, havde 

en ung sammen med Kirsten Slyk fået bar-

beret alt det i budgettet, der ikke var 100 

% nødvendigt, væk. Resultatet blev et må-

nedligt rådighedsbeløb på 2100,-. Den på-

gældende kommune vurderede rådigheds-

beløbet som alt rigeligt, bevilliger et lån til 

indskud og eleven kan få en bolig. 

Struerskolen opfordrer til samarbejde mellem skoler og kommuner om 
de unges bosætning.

Rasmus Hansen ▼
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Else Marie Markvorsen ▼

Kirsten Slyk ▲

- Det er opsigtsvækkende, at der er så 

store forskelle mellem kommunerne, og det 

har jo store konsekvenser for de unge, der 

bliver ramt og vurderet til at have for lille rå-

dighedsbeløb, siger Else Marie Markvorsen.

Kommunerne skal vedkende sig  

ansvar

Rasmus Hansen er vejleder og afdelingsle-

der på Struerskolen. Han mener det er et 

problem, at kommunerne ikke helt har for-

stået sammenhængen mellem indsatserne 

og hvor vigtig boligen er.

 - Jo mere der er rummet i en bolig, jo 

mindre brug har de unge for anden støtte. 

Sandheden er, at værdien af det vi laver på 

Struerskolen, og andre skoler, går tabt, de 

unge møder jo ikke op til det de skal, hvis 

de ikke har en bolig, der fungerer.

- Det er helt afgørende at kommunerne 

vedkender sig deres ansvar. Som for alle an-

dre er boligen for de unge den vigtige ba-

sis for deres liv. Den er det fundament, eller 

det ”stativ” om man vil, de unge kan støt-

te sig til og bygge en fungerende hverdag 

op fra, tilføjer Else Marie Markvorsen.

- Det drejer sig om at etablere en ram-

me, der gør det muligt, at eleven bliver en 

ressource for samfundet. Der er tale om en 

begrænset her og nu udgift, frem for en an-

seelig langsigtet udgift. Kommunelånet, der 

tales om, svarer typisk til mindre end to må-

neders offentlig forsørgelse, forklarer Ras-

mus Hansen.

Brug for koordination og sammenhæng

Rasmus Hansen og Else Marie Markvorsen 

efterlyser også en sammenhængende ind-

sats i kommunerne. Struerskolens elever 

kan komme langvejs fra, da eleverne bor 

på skolen, og Struerskolen er således i be-

røring med rigtig mange kommuner.

- Vi har fulgt nogle elever på deres bo-

lig og uddannelsessted efter deres ophold 

på vores skole. Og det viser store forskelle i 

indsatsens omfang selv inden for den sam-

me kommune, fortsætter de.

Elever på Struerskolen bliver, ved siden 

af den faglige undervisning, undervist i at 

bo og være selvstændig. Undervisningen 

omfatter økonomi og budget, så ikke alt går 

til Palles Tivoli, madlavning, hygiejne, socia-

le aktiviteter og fritid. Det er et problem, 

hvis indsatsen ikke bliver fulgt til dørs af en 

tilsvarende indsats, når elevens ophold på 

Struerskolen slutter.

- Vi efterlyser en koordinator, der kan ska-

be sammenhæng mellem bolig og uddan-

nelsessted, så der er en sammenhæng mel-

lem bolig, uddannelse, arbejde og fritid. Det 

skal være en person som kan koordinere i 

forhold til kommunen og vægte tilbuddene 

sammen med den unge. Det skal være en 

fordomsfri og interesseret person, som kan 

skabe tryghed og nærvær og sætte en rea-

listisk struktur i samarbejde med den unge.

- Vi vil som skole gerne investere res-

sourcer i at definere problemstillingen og 

skabe en platform, hvor vi i fællesskab kan 

løse udfordringen med de unges bosituati-

on. På den måde kan vi, skole og kommu-

ne, samarbejde omkring opgaven. 

Rasmus Hansen ▼


