
4 Ligeværd juni 2013

Te
kS

T 
og

 F
oT

o:
 Jo

u
r

n
a

li
s

t 
li

s
b

e
t 

r
a

s
m

u
s

s
e

n

Da Ligeværds læsere første gang stiftede 

bekendtskab med Peter for et år siden, var 

han en slank ung mand, som var ved at få 

styr på sine livslange læsevanskeligheder, 

var glad for sin praktikplads hos en lokal 

autoophugger, var ved at tage kørekort, 

turede egnen rundt på sin racercykel og – 

ikke mindst – havde tabt 45 kilo i løbet af 

Peter har ikke længere råd 
til at spise sundt
45 kg lettere prydede Peter for et år siden forsiden af Ligeværd. Men 
solstrålehistorien om Peter fra STU Sydsjælland har fået et kedeligt kapitel, 
som har betydet, at den unge mand igen har taget 20 kilo på og ikke har råd til at 
få sin racercykel repareret.

sit tre år lange ophold ved STU Sydsjæl-

land i Lundby.

En rigtig succeshistorie, som også be-

rettede om, at Peter trivedes ved at bo i 

STU Sydsjællands botrænings- og bofæl-

lesskab. Derfor ville han også gerne blive 

boende i området, hvor han havde fået et 

fint netværk, da hans STU sluttede i august 

sidste år. 

Desværre har Peters liv siden taget en 

ganske anden drejning.

I dag bor han, 21 år gammel, i en lejlig-

hed tæt ved STU Sydsjælland og følger fle-

re gange om ugen undervisningen sam-

men med stedets øvrige STU-elever. Men 

Peter er ikke længere STU-elev. Alligevel er 

han stadig tilknyttet stedet. På ”særlige be-

tingelser” kan man vist roligt konkludere:

- Peters STU-forløb sluttede 31. august 

sidste år. Siden er hans sag nærmest gået i 

stå. Men vi kender jo Peter og kan ikke 

bare lade ham sejle sin egen sø, siger lede-

ren af STU Sydsjælland, Karin Lærke.

Mangel på opfølgning

Peter har brug for støtte, som hans familie 

ikke magter at give ham.

Der var da også i forbindelse med hans 

STU-ophør sat ting i gang for hans fremtid. 

Men alting har taget alt for lang tid.

- Primært fordi flere kommuner har væ-

ret involveret, i det Peter gerne ville blive 

boende her i området efter sit STU-forløb. 

Men den afgivende og den modtagende 

kommune har ikke kunnet finde ud af at 

samarbejde, og det er gået ud over Peter, 

siger Karin Lærke.

I hver fald har Peter i over et halvt år 

fået lov til at sejle sin egen sø – med STU 

Sydsjælland som ulønnet og medmenne-

skelig sikkerhedsventil. 

Først for nylig har han fået  bevilget en 

kommunal  støtteperson, som nu besøger 

ham et par gange om ugen.

I mellemtiden er meget gået tabt:

•  Peter er ikke længere tilknyttet en ar-

bejdsplads

• Peter fik ikke sit kørekort 

•  Peters racercykel er på værksted på ube-

stemt tid

• Peter har taget 20 kilo på igen

1200 kr. om måneden til alting

Som STU-elev havde Peter 1800 kr. om 

måneden, når alle faste udgifter var be-
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Peter har ikke længere råd 
til at spise sundt

talt, ligesom han gratis kunne spise sundt 

og fedtfattigt sammen med de andre STU-

elever. Der var dengang råd til et abonne-

ment i et fitness-center. Reparationer af 

cyklen, når den gik i stykker, var der også 

knebent plads til i budgettet.

Men sådan er det ikke længere.

Da Peter afsluttede sit STU-forløb, flyttede 

han ind i en lejlighed, som STU Sydsjæl-

land stillede til hans rådighed – dog på al-

mindelige lejevilkår. Det betyder, at den 

unge mand i dag har 1200 kr. om måne-

den til rådighed til alting, når husleje og 

andre faste udgifter er betalt.

Derfor er racercyklen strandet på et cy-

kelværksted med skæv fælg, der ikke kan 

rettes op, før Peter får råd.

Derfor har Peter taget 20 kilo på i løbet 

af det sidste halve år. Han har simpelthen 

ikke råd til at spise sundt, fedtfattigt og 

grønt. Med mindre end 50 kroner om da-

gen til rådighed kan det kun blive til rug-

brød og pålæg.

- Jeg laver aldrig varm mad. Det er så 

kedeligt kun at lave mad til mig selv, så der-

for bliver det altid kun til rugbrødsmadder, 

siger Peter.

Optimist trods alt

Peter har dog ikke mistet modet og opti-

mismen. Han er glad for sin nye kommu-

nale kontaktperson, som ugentligt besø-

ger ham og kommer med input til, hvor 

han blandt andet kan få nyt netværk og 

købe billige og sunde madvarer.

”Ærgerligt at skulle bevæge sig rundt på sådan et gammelt stativ!” Peter savner sin racercykel, som 
er på værksted på ubestemt tid. Indtil han får råd til at få den repareret.

Peter har ikke mistet optimismen, selvom hans 
liv har været ret stillestående, og selvom han har 
taget 20 kilo på, siden han ophørte som elev 
hos STU Sydsjælland i august 2012.
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Øverst på Peters ønskeseddel står et 

job, så han kan få noget at lave og tjene 

mere end kontanthjælpen.

- Med den rette støtte kan Peter sag-

tens passe et arbejde på særlige vilkår. For 

han har mange ressourcer og er god til at 

arbejde med sine hænder. Gennem et ar-

bejde ville han få styr på sin hverdag og li-

geledes få en tålelig økonomi, siger Karin 

Lærke og fortsætter:

- Men det er ærgerligt for Peter, at der 

ikke blev taget bedre hånd om hans situa-

tion, da han stoppede som STU-elev. Det 

er gode, spildte kræfter, for han var virkelig 

på vej i en god retning. Peter har brug for 

støtte, og det håber jeg virkelig, at han 

fremover får i det kommunale system. Ær-

gerligt var det, at han ikke fik den nødven-

dige hjælp til at tage sit kørekort. Det var 

han ellers godt i gang med som STU-elev. 

Men uden penge kunne vi ikke blive ved 

med at give Peter den intense støtte, som 

var nødvendig, for at han kunne bestå 

både den teoretiske og praktiske del af kø-

reprøven.

Fremtid med forhindringer

Peter er i en udsat situation. Han har ikke 

mulighed for at hente støtte i sin egen fa-

milie – end ikke et sundt og gratis måltid 

mad.

- Jeg er sikker på, at Peters kommunale 

støtteperson har en plan for hans fremtid. 

Men det nytter jo ikke at foreslå aktiviteter 

og sunde tiltag, som koster penge. For 

med 1200 kroner om måneden har Peter jo 

ikke engang råd til at spise sig mæt i sund 

mad, siger Karin Lærke.

Karin Lærke, leder af STU Sydsjælland, og Peter har sammen anket forløbet omkring Peters forløb efter STU.

Sammen med Karin Lærke kører Peter 

lige nu en klagesag over hele forløbet, hvor 

han ikke er blevet fulgt ordentligt til dørs 

efter sin STU: At der for eksempel skulle gå 

næsten et halvt år, inden han fik bevilget 

en støtte/ kontaktperson, som efter Karin 

Lærkes vurdering er en nødvendighed, for 

at Peter kan udnytte de mange ressourcer, 

han har, til at få en god og meningsfuld 

hverdag.

- Normalt har vi et rigtig godt samar-

bejde med kommunerne om, hvad der skal 

ske fremover, når de unge afslutter deres 

STU-forløb. Men i Peters tilfælde er det 

trukket i langdrag, fordi de involverede 

kommuner ikke har formået at samarbej-

de, slutter Karin Lærke. 


