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TeksT og FoTo: Praktikvejleder troels romby larsen, tinnetgaard bo- og erhvervsskole

hvor der er en vilje…
Nogle af forudsætningerne for at unge med særlige behov får fodfæste på 
arbejdsmarkedet kan eksemplificeres med fire historier – og fire afledte 
moraler (eller konklusioner)

Der dufter af en blanding af ensileret foder, mælk og varm ko i stal-

dene. Engmarksgård er en økologisk drevet landbrugsejendom få 

kilometer sydvest for Give. I staldene står der kalve, kvier og køer. 

Sidstnævnte malkes via malkerobotter. Bedriften har også stude til 

opfedning og eget ismejeri, der producerer lækker is fra jerseykø-

erne. 27-årige Claus Johansen er en af gårdens ansatte. Han er i 

flexjob og tjener efterhånden så godt, så han både har råd til egen 

lejlighed og Kia, så han kan besøge kæresten, Melissa, i Brande. 

Claus har fundet sin plads på arbejdsmarkedet. Han elsker alt der 

har med landbrug at gøre, og rutineopgaverne passer ham fanta-

stisk godt. 

– Jeg er super glad for at arbejde her på gården, fortæller Claus 

med et kæmpe smil om munden. Hans arbejdsgiver, gårdejer Mar-

tin Tving Bruun, og dennes svigerfar Jens Erik Therkildsen, som sam-

men driver 240 ha, har kun lovord til overs for den unge sjællænder.

 – Claus har vi kendt en del år, idet han har været i praktik her 

på gården, mens han var STU-elev på Tinnetgaard. Vi kender ham 

således som en god og stabil arbejdskraft, der yderst sjældent er syg 

og som altid er i godt humør. Claus har igennem tiden fået meget 

grundig instruktion, og han ved hvad han skal lave, når han kommer 

om morgenen. Han strør halm, ordner ”senge”, rengør spaltegulve, 

kører med mindre maskiner og laver forfaldende arbejde. Det fun-

gerer fint. Han bliver ikke sur, når vi siger, at tempoet skal lidt i vej-

ret, fortæller Jens Erik Therkildsen. 

– Vi ville jo gerne lave en 20-årig kontrakt med Claus og Vejle 

kommune, siger Martin Tving Bruun med et stort smil, mens han kik-

ker over på Claus, som replicerer: – Top, det er en aftale, hvorefter 

han iført kedeldragt og gummistøvler smutter videre med en skovl i 

hånden.

Morale 1: Vellykket kommunikation, herunder opmærksomhed, 

humor og smil er som substral for (unge) menneskers vækst. 

Claus 
– praktik på engmarksgård

Claus Johansen elsker sit arbejde med jerseykøerne. 
Stående f.v. Martin Tving Bruun og Jens Erik Terkildsen
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hvor der er en vilje…
I Nørre Snede er der larm omkring REMA 1000. Store kraner og 

lastbiler fylder i gadebilledet. Supermarkedet er ved at udvide. 

Det går godt for den norskejede virksomhed. Men REMA 1000 

har andet end kolonialvarer, mejeriprodukter, frugt og grønt på 

hylderne. 

– Vi har mere end 280 butikker alene i Danmark, og vi vil ud 

over at være kendte for vores discountpriser også gerne påtage os 

et socialt ansvar både i forhold til miljøet, jordens ressourcer og i 

forhold til en sund, etisk omgang med vores medmennesker, for-

tæller selvstændig købmand Brian Bregnholm Hansen.

 Den holdning er i den grad kommet Rasmus Frandsen fra Klov-

borg til gode. Rasmus har siden 2015 været elev på Tinnetgaard. 

Et praktikophold hos Brian, som nu har varet over et år går over al 

forventning. Fra få timer om ugen er praktiktiden hos Brian og hans 

medarbejdere blevet hævet til 23,5 timer fordelt over alle ugens 

dage. Ugens første fire dage møder han klokken 05.30, hvilket ik-

ke er noget problem for Rasmus, der som Claus har egen bolig og 

bil. Det store tigerspring tog Rasmus, da han blev opereret for sin 

hørenedsættelse og fik et benforankret høreapparat.

– Hold da op, hvor Rasmus efterfølgende er vokset som men-

neske og medarbejder. Fra at være en genert dreng i en osteklok-

ke, er Rasmus nu blevet meget bedre til at kommunikere med per-

sonale og kunder, når han sætter varer på hylderne. Og så er Ras-

mus meget punktlig. Det forlanger jeg af mine medarbejdere – og 

det lever Rasmus til fulde op til. Jeg kan regne med Rasmus. Han 

er altid frisk på lidt overarbejde, hvis der er sygdom eller vi har sær-

lig travlt. 

Jobcentret i Vejle kommune har stillet Rasmus et flexjob i ud-

sigt. Det skønnes, at Rasmus kan arbejde op til ca. 25 timer om 

ugen. Brian har, både som privatperson og som købmand, den 

indstilling, at Rasmus skal have en chance for at bide sig fast på ar-

bejdsmarkedet. Rasmus og Brian er enige i den sag. Det er de und-

tagelsesvis ikke, når det gælder fodbold. Brian er til Brøndby – Ras-

mus til FCM.

Morale 2: Fysiske handicaps kan om muligt – og med fordel - 

minimeres med moderne teknologi før pædagogiske og sociale 

indsatser igangsættes. 

rasmus – praktik i rema 1000

Rasmus Frandsen er i mere en én forstand i gode hænder hos 
købmand ved REMA1000, Brian Bregnholm Hansen
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Ude i den store ridehal er Christa Ledskov 

fra AC Horses i Bredsten ved at træne en 

af sine konkurrenceheste. Den fem-årige 

hoppe, Coco Chanel, er allerede særdeles 

dygtig. Træning og atter træning har gjort 

den til en af de heste Christa er særdeles 

glad for at arbejde med. Ridecentrets ejer 

er også yderst tilfreds med sin praktikant 

fra Tinnetgaard – 18-årige Louise Østerga-

ard Tovgaard. Louise er glad for dyr, og ik-

ke mindst heste. Hun har gået til ridning i 

mange år, og hendes timer med hestene 

er uden sammenligning dagens bedste.

– Det er helt tydeligt, at Louise også ved 

en masse om heste og deres pasning, for-

tæller Christa, der knytter en særlig kom-

mentar til den betydning Louise havde, da 

Christa i sommeren 2016 blev sparket i ho-

vedet af en hest og var ”ukampdygtig” i 

mere end en måned. I den periode påtog 

Louise sig spontant ansvaret for at få hver-

dagen til at fungere sammen med Christas 

mand og nogle andre frivillige. 

– Louise startede herude som en stille 

pige, der var afvisende overfor at prøve no-

get nyt. Hun er i dag menneskeligt vokset 

til at være en modnet, ivrigt spørgende pi-

ge, der ikke er bange for at udfordre og te-

ste sig selv. Hvis blot Louise ved, hvad hun 

skal arbejde med, kan hun sagtens klare at 

arbejde alene i staldene, trække heste på 

fold og hjem igen og lignende opgaver. Ini-

tiativ og selvstændighed er sammen med 

bilkørekort de næste områder Louise ud-

fordres på. Louise har brug for tydelige ram-

mer, så er hun mest tryg. De rammer stiller 

Christa gerne til rådighed

Morale 3: Lysten driver værket. Ingen 

bør – heller ikke unge med særlige behov 

– beskæftige sig med noget de ikke har in-

teresse for. 

louise – praktik 
hos aC Horses

Heste og ridning er Louise 
Østergaard Tovgaards store 
passion. Her sammen med 
Christa Ledskov og hoppen 
Coco Chanel
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Lasse fra Skive har igennem nogle måneder været i ekstern prak-

tik hos landmand Erik Høyer ved Kollemorten. Han er travlt op-

taget af at skubbe foder hen til køerne i den store løsdriftsstald. 

Udenfor står en stor, grøn John Deere-traktor, som Lasse netop 

har vasket med højtryksrenseren.

– De er skide søde, de små kalve. Kom lige og se, siger Lasse 

og fører os ind i et lyst rum, hvor de små nyfødte kalves suttere-

fleks kører på højtryk. Lasse stikker en hånd hen til en af kalvene, 

som straks ”sluger” halvdelen af hans hånd. Han griner. 

– Jeg er født på en gård, hvor min far ofte havde mennesker 

ansat i fleksjob-lignende ansættelser, så jeg har meget erfaring 

med mennesker med særlige behov. Min mor var i øvrigt special-

undervisningslærer, så i hjemmet talte vi ofte om, at vi mennesker 

lasse – praktik hos landmand erik Høyer

har meget forskellige livsvilkår, og at vi har en forpligtelse til at støt-

te hinanden, fortæller Erik Høyer, som samtidig også er særdeles 

bevidst om, at det konkrete praktiksted spiller en afgørende rolle. 

Således peger han på det psykiske arbejdsmiljø, graden af tryghed, 

rummeligheden og de afpassede arbejdsopgaver.  

Erik kunne godt på længere sigt forestille sig Lasse i et flexjob, 

men den unge landmand med 135 årskøer i staldene og 125 ha 

jord under plov eller udlagt i græs erkender også, at bedriftsøko-

nomien ikke holder til ren filantropi: – Vi skal begge parter kunne 

se værdien af et samarbejde. 

Morale 4: Det personlige - og samfundsmæssige ansvar over-

for unge med særlige behov skal fordeles mellem alle samfundets 

aktører: personer, virksomheder, institutioner, staten. 

Alt, hvad der har med traktorer og maskiner 
at gøre, har Lasses interesse. Landmand Erik 
Høyer forstår skibonittens interesse.


