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Alex Pedersen går på Kost og Tekstilskolen i 

Rødding på en 3-årig STU, der slutter til juni. 

Der er undervisning i botræning og i boglige 

fag, og han er tilfreds med forløbet.

- Jeg synes, at det har været godt. Jeg 

Ingen afklaring 
giver frustrationer
Til sommer er Alex Pedersen færdig med sin STU, men Sønderborg Kommune har 
endnu ikke fundet job, bolig og fået økonomien på plads, så den unge mand, der 
er inde i en fin rutine, kan fortsætte den gode udvikling og komme i gang med et 
voksenliv med fod under eget bord. Ligeværd mødte familien inden et møde med 
kommunen, hvor der skulle en bisidder og gode argumenter til for at sætte gang i 
processen

har lært noget i de år, jeg har været der. 

Det er gode lærere, og jeg har også fået 

nogle venner, siger Alex Pedersen, der 

snart bliver 21 år og til juni er han færdig 

med STU’en.

Det er søndag den 11. marts, og Alex 

Pedersen er hjemme på weekend i et lille 

hus, der ligger op ad en skov i det sønder-

jyske. 

Kaffen bliver hældt op til far Rolf Peder-
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sen og mor Lone Pedersen og Jørn Thrane. 

Han er formand for den lokale afdeling af 

Landsforeningen Ligeværd. Lone Pedersen 

er også med i bestyrelsen. Alex vil ikke 

have kaffe, han foretrækker kakao, og la-

ver sig en kop.

Den unge mand går til hånde i en Kwik 

Spar i nærheden af skolen i Rødding, og 

det er han glad for. Der er kun ham og 

købmanden, og den unge mand sætter va-

rer på plads, og kører varer ud til det lokale 

forsamlingshus.

- Når vi ikke hører noget fra Alex, mens 

han er på skolen, så er det jo tegn på, at 

det går ham godt, siger Lone.

Alex er født for tidligt og har ind-læ-

ringsvanskeligheder, en svag korttidshu-

kommelse og udfordringer med balancen. 

Det sidste er dog blevet bedre gennem åre-

ne, hvor han har gået på specialskoler og 

har brugt cyklen flittigt, når han skulle 

transportere sig. Udviklingsmæssigt har 

han hentet meget i de år, han har gået på 

specialskoler og senest i STU. Han fylder 

snart 21 år og udviklingsmæssigt er som en 

på 18 – 19 år.

En fremtidsdrøm

Egentlig ville han gerne arbejde hos den 

købmand, hvor han er nu. Men han er på 

kontanthjælp, og efter de nye pensions-

regler, er der ikke udsigt til en pension for 

den unge mand. Købmanden ville ellers 

gerne have en førtidspensionist i et skåne-

job.

- Jeg vil gerne bo et lille sted, hvor jeg 

kan få hjælp og arbejde i en butik, siger 

Alex Pedersen.

- Vi har sat en jurist på sagen, der er 

ved at undersøge, om kommunen kan yde 

et tilskud, så Alex kan arbejde i en butik, si-

ger Jørn Thrane.

Så alt burde jo være i den skønneste or-

den, men usikkerheden om, hvad der skal 

ske til juni, når Alex Pedersen er færdig 

med sin STU, præger familien. Lone Peder-

sen rykkede hele sidste efterår for at få et 

møde med Sønderborg Kommune. Til sidst 

blev der indkaldt til et møde i december, 

men det blev aflyst igen.

- Vi fik at vide, at vi ville blive indkaldt til 

et møde i december, og så havde vi jo et 

halvt år til at reagere på kommunens til-

bud. Vi har bagefter med Jørn Thranes 

hjælp rykket mange gange for at få et 

møde, og det har vi så endelig fået i mor-

gen, siger Lone Pedersen. 

Det møde tager Jørn Thrane med til 

som bisidder. En bisidder er en person, som 

kan hjælpe, støtte og sikre, at man får 

fremført sin sag bedst muligt, når man er til 

møder med f.eks. kommunen. Desuden 

kan bisidderen hjælpe med at forstå resul-

tatet af kommunens behandling af din sag. 

Bisidderen sikrer, at alle spørgsmål skrives 

ned og tages med til mødet – og at de be-

svares på mødet. Bisidderen kan også skri-

ve mødereferat.

- Jeg kan ikke finde ud af alle de para-

graffer, men jeg har lært at bede om hjælp. 

Det er en stor hjælp, vi har fået fra Jørn, si-

ger Lone Pedersen, der i ti år har arbejdet i 

et fleksjob som blomsterbinder.

Mødet kan måske sætte et punktum 

for måneders frustrationer, men familien 

har ikke de store forhåbninger. Lone Peder-

sen ved ellers godt, hvad der skal til, for at 

få kommunen til at skride til handling.

- Jeg er blevet bedre til at tale med sto-

re bogstaver og holde kommunen til ilden, 

siger hun.

- Ja, kommunen smeder ikke, mens jer-

net er varmt, indskyder Rolf Pedersen, der 

efter nogle arbejdsskader arbejder i et 

fleksjob som skovarbejder. Det har han 

gjort i 11½ år.

Kritik af kommunen

Den lokale afdeling af Landsforeningen Li-

geværd, har flere gange kritiseret Sønder-

borg Kommune for en manglende dialog 

med kommunens borgere, og det er, iføl-

ge Jørn Thrane, også det, der er galt i det 

her tilfælde.

- Problemet er, at de ikke snakker sam-

men i de forskellige afdelinger i kommu-

nen. STU-konsulenten siger, at det ikke er 

hendes bord, men det er det jo så længe, 

at Alex er i en STU. De kender efterhånden 

godt Ligeværd i kommunen. Vi kan læse 

de regler, der gælder. Vi er jo ikke ude på 

at tømme kommunekassen. Tit er det, vi 

foreslår for dem, billigere end kommunens 

egne forslag, siger Jørn Thrane, og han for-

tæller, at Ligeværd får flere og flere nye 

medlemmer, som er rendt panden mod 

den kommunale mur i det sønderjyske.

- Vi er selvfølgelig glade for at få flere 

medlemmer, men det er da på en trist bag-

grund, siger han.

Hvis kommunen ikke kan finde et til-

bud til Alex Pedersen til juni, er der ikke no-

get reelt alternativ.

- Nu er han inde i en god rytme. Han 

står op til tiden, og han arbejder og passer 

sin skole. Hvis han kom hjem og bo, så ville 
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- I den konkrete sag er det kommunens 

opfattelse, at der i hele forløbet har væ-

ret en god dialog med Alex Pedersens 

forældre. På mødet mellem forældre, 

skole og kommune blev der er lagt en 

plan for den sidste del af uddannelsesfor-

løbet samt beskæftigelse og forsørgelse. 

Derudover er behovet for fremtidig bolig 

og socialpædagogisk støtte afdækket, 

og kommunen arbejder på at finde en 

konkret bolig til Alex. Det er kommunens 

ansvar, som vi agter at leve op til, svarer 

Aase Nygaard, borgmester i Sønderborg 

Kommune.

I den konkrete sag mangler Alex næ-

sten fire måneder af sin uddannelse. 

Aase Nygaard oplyser, at for at tilrette-

lægge den unges hjemkomst fra en STU 

aftales et opfølgningsmøde op til 6 må-

neder, før uddannelsen stopper. Dette 

møde bruges til at få uddybet status for 

hhv. uddannelse og udvikling. Der fast-

lægges konkrete mål for den sidste del af 

uddannelsen. Der sker en kortlæg-ning 

af behov for fremtidig beskæftigelse, for-

sørgelse, bolig og socialpædagogisk 

støtte. Derudover indgås aftaler mellem 

kommunen og den unge og eventuelle 

forældre om det videre forløb. Erfaringen 

fra andre STU elevers forløb i Sønderborg 

Kommune viser, ifølge Aase Nyegaard, at 

der for en stor del af elevernes vedkom-

mende sker en stor udvikling under ud-

dannelsen. 

- I Sønderborg Kommune har vi ar-

bej-det på at udvikle vores forløb om-

kring STU gennem de seneste år. Vi har 

fået skabt nogle gode arbejdsgange for 

visitering til STU, den løbende dialog 

med UU vejlederen og STU konsulenten 

samt planlægning af forløbet forud for 

afslutning af uddannelsen, oplyser Aase 

Nygaard.

Bisidder ikke enig

Jørn Thrane, der er bisidder for familien 

Pedersen, er ikke enig i, at sagen er hånd-

teret korrekt af Sønderborg Kommune. 

- I den konkrete sag har moderen 

rykket rigtig mange gange for at få dette 

6-måneders møde afholdt uden held. Så 

jeg kan på det kraftigste tilbagevise den 

gode dialog mellem kommune og foræl-

dre,  som borgmesteren taler om, siger 

han.

Ifølge Jørn Thrane fortalte socialråd-

giveren på mødet om de forskellige bo-

steder her i kommunen, bla. om boste-

det i Svenstrup, selv om hun vidste, at det 

bli-ver nedlagt til sommer. 

- Efterfølgende spurgte socialrådgi-

veren kraftigt ind til, om Alex nu havde 

brug for et botilbud, selv om hun havde 

rapporten om Alex liggende lige for næ-

sen. Efter pres fra undertegnede gik so-

cialrådgiveren med til at love en bolig, 

når han er færdig med sin STU, siger Jørn 

Thrane og fortsætter:

- Jobkonsulenten mente, at hun kun-

ne vente med at finde et job til Alex, til 

han kommer hjem.  Igen måtte jeg pres-

se på, så der forhåbentlig er et job til 

Alex, når han vender hjem, siger Jørn 

Thrane. 

UenIghed 
om god dialog
Aase Nyegaard, borgmester i Sønderborg Kommu-
ne, afviser langsom sagsbehandling, og hun lover, at 
kommunen nok skal leve op til sit ansvar i sagen.

han falde tilbage til de dårlige vaner, hvor 

han sidder hele dagen ved computeren. 

Alex har ikke behov for at blive trykket 

igen. Det er han blevet alt for ofte, siger 

Rolf Pedersen.

I morgen er det Lone Pedersens fød-

selsdag. Den bedste gave ville være en 

fuldstændig klar plan for hendes søn, når 

han er færdig med sin STU til sommer.

- Den bedste gave, jeg ville kunne få 

var, hvis vi fik at vide, at Alex bliver hjulpet, 

siger hun.

Et følelsesladet møde

Det er mandag, men Sønderborg Kommu-

ne mødte ikke op med en gave, der mat-

chede Lones runde dag. Mødet, der fore-

gik på Alex skole havde deltagelse af en 

UU vejleder, en fra kommunens jobcenter 

og en socialrådgiver, der ikke er Alex sæd-

vanlige sagsbehandler. Jørn Thrane for-

tæller:

- Det blev jo, som jeg forudså. Sønder-

borg Kommune har ikke startet på noget 

som helst. Bolig? Nej. Job? Nej. Økonomi? 

Nej. Meldingen fra jobcentret lød, at Alex 

ikke kan få en førtidspension, fordi han er 

under 40 år. Hun sagde, at Alex måske 

kunne komme i praktik i en dagligvarebu-

tik. Det fik vi ændret til, at de rent faktisk 

gør en indsats for, at Alex har et job, når 

han er færdig med sin STU, siger han.

Jørn Thrane fortæller, at sagsbehand-

leren stillede mor og søn en masse spørgs-

mål, der gik ud på at afklare, om Alex kan 

klare sig selv i en lejlighed.

- Både UU-vejlederen og jeg pointere-

de, at Alex skal bo et sted, hvor der er støt-

te. Det eneste sted i Sønderborg er Skræn-

ten, hvor der er en kæmpe venteliste. Men 

vi fik lovning på, at kommunen nok skulle 

finde en bolig til Alex. Da vi gik derfra, var 

Lone meget berørt, fordi der ikke var no-

get, der var på plads, siger Jørn Thrane. 

Men efter lang tids frustrationer og 

mange henvendelser, ser det nu altså ud til, 

at der sker noget, så Alex måske kan fort-

sætte de gode takter i en bolig med støtte 

og noget at stå op til. 
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