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n Der er ingen tvivl om, at Lisbeth Tofte 

Hemmingsen, uddannet tandlæge og 

indehaver af virksomheden Drug Sa-

fety Consult, er et besindigt menneske, 

men hun er også en vred og omsorgs-

fuld mor: -  Min datter har gennemført 

sin STU. Hun har brug for et flexjob el-

ler en pension. Hvorfor skal hun holdes 

på kontanthjælp i et ressourceforløb 

de næste mange år?

Lisbeth Toftes datter Ingrid er 27 år. Hun 

er en sød, livlig og pligtopfyldende pige. 

Hun har fået afslag på pension og er i ste-

det blevet henvist til et 4-årigt ressource-

forløb med mange skiftende arbejdsplad-

ser og mennesker at forholde sig til.

- Vi oplever, at ingen tager hensyn til 

Ingrid. Hun har været gennem 10 års ud-

redning. Hun har ikke behov for at blive 

kastet mere rundt. Hvorfor skal hun det? 

Hun har gennemført sin STU. Det, hun har 

brug for, er at få et selvstændigt liv, og det 

kan hun ikke på kontanthjælp. Ingrid har 

ikke råd til en lejlighed, selv om det er det, 

hun har brug for, siger Lisbeth Tofte.

Det er Ingrids drøm at få et liv, hvor 

hun har fast job, helst med dyr, og sin egen 

lejlighed i tilknytning til et fællesskab med 

støtte, hvor hun kan have sine to katte og 

har mulighed for at invitere familie og ven-

ner på besøg.

Historien bag Ingrid

Ingrid har en stofskiftesygdom, som har 

betydet, at hun er hæmmet på intelligens 

og energiniveau. Hun har gået i skole med 

støtte til og med 8. klasse, men hun læser 

og regner kun svarende til 4.-5. klasses ni-

veau. Efter grundskolen gik Ingrid to år på 

specialefterskole, Sofie Riffbjerg på Falster, 

hvor hun også fik bo-træning. Skolen hav-

de en bondegård tilknyttet, og det var her, 

Ingrid tilbragte sine bedste timer med at 

passe gårdens får og geder.

Københavns kommune bevilgede der-

efter fem års ophold på værkstedsskolen Ør-

nehøj ved Vordingborg. Igen fik Ingrid jævn-

ligt bo-træning og kom også i praktik hos 

områdets landmænd. Ingrid passede såle-

des 200 Jersey køer i knap to år. Køerne gik 

i løsdrift, og Ingrids opgaver var primært at 

fodre og muge ud, samt hjælpe med at fla-

ske kalve op. Derefter var hun i knap et år 

på en grisefarm med 1000 søer, hvor hun 

også hjalp til med den daglige pasning.

Senest har Ingrid gennemført et STU 

forløb på Munkegården på Fyn. Skolen hav-

de selv dyrehold bestående af køer, grise, 

katte og kalkuner. Ingrid fik bo-træning og 

var dels på deres landbrugslinje og dels på 

køkkenlinjen. Hun har taget førstehjælps-

kursus og har hygiejnebevis. Hun var også 

i et halvt års praktik på en fjerkræfarm. 

Ingrid er glad for at arbejde med dyr og 

især de mindre af slagsen. Hun er således 

frivillig medhjælper i Tullebo Killingehjem.

Har brug for tryghed

Fra hele Ingrids forløb foreligger der regel-

mæssige evalueringer/rapporter, specialist-

erklæringer m.m. Og på alle praktiksteder 

har man været glade for Ingrid og hendes 

arbejde.

- Dette til trods gik Københavns kom-

mune i gang med endnu en udredning, og 

i den forbindelse har Ingrid været i fire må-

neders praktik hos en dyrehandel i Tårn-

by. Det er imidlertid slut, og kommunen 

har evalueret og besluttet, at Ingrid nu skal 

i gang med et 4-årigt ressource-forløb, 

hvor hun skal i forskellige former for ar-

bejdsprøvning. For tiden er hun så i prak-

tik i Rema 1000, fortæller Lisbeth Tofte.

- Denne gode arbejdsplads til trods, er 

det en tilgang, som passer meget dårligt 

til Ingrid, da hun netop først blomstrer op 

og yder sit bedste, når hun er tryg ved folk 

og sine opgaver. Mange skiftende praktik-

steder passer meget dårligt til hende, for-

klarer Lisbeth Tofte yderligere. 

En pointe omkring Ingrid er, at når hun 

først er tryg og har lært en opgave, så er 

hun til gengæld utrolig driftssikker og el-

sker at hjælpe og gøre sig nyttig. Hun pas-

ser sine opgaver samvittighedsfuldt og er 

yderst mødestabil.

vred mor:

Et uanstændigt system 
fastholder min datter 
på kontanthjælp



5Ligeværd december 2015

Behov for en målrettet beskæftigelsesindsats  

Undersøgelser Ligeværd har foretaget i samarbejde med 
virksomheden Analyze! viser at op til 85 % af de unge, der 
gennemfører en STU, efterfølgende ikke er i beskæftigelse 
eller anden uddannelse.

Det er godt, at de unge har retskrav på en uddannelse, men 
Ligeværd mener, der efterfølgende mangler en direkte og 
håndholdt beskæftigelsesindsats for den enkelte unge.  
Beskæftigelsen er afgørende for, at de unge kan blive selv-
forsørgende og opbygge et selvstændigt liv i egen bolig.
Det er en indsats, hvor uddannelsesstedernes kompetencer 
og netværk og viden om hver enkelt elev bør være en natur-
lig og vigtig del af indsatsen.

Ressourceforløb, der kan fastholde de unge på kontanthjælp 
i årevis, er ikke svaret og kan ikke erstatte den nødvendige 
beskæftigelsesindsats.
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Ingrid har været i Rema 1000 nogle må-

neder og er efterhånden glad og tryg ved 

det sted. Hun stiller varer op, flytter på kas-

ser og gør rent. Det sidste er dog mindre 

hensigtsmæssigt, da hun lider af håndek-

sem, som igen er blusset op.

- Kommunen læser ikke papirerne, og 

hun bliver sat til rengøring, så hendes hånd-

eksem med store sår igen blusser op, ef-

ter at vi har haft styr på det i flere år. Det 

må da være et minimum, at de sætter sig 

ind i hendes sygehistorie. Hvorfor er der 

ingen opmærksomhed på at sætte sig ind 

i, hvem Ingrid er, spørger Lisbeth Tofte.

I bofællesskab

Denne sommer kom Ingrid tilbage til Kø-

benhavn, og hun bor i dag på et værelse i 

et kommunalt bofælleskab med døgnbe-

manding ved Sydhavnen. På trods af de 

mange års bo-træning og de kompeten-

cer, hun der har fået, har man ikke kunnet 

tilbyde hende en lejlighed.

- Tilgangen til disse unge er meget trist 

og tarvelig. Vi har været til et utal af mø-

der. De unge bliver hele tiden konfronteret 

med alt det, de ikke kan, med deres be-

grænsninger. I stedet for at blive mødt med 

interesse for det, de faktisk kan. Der bliver 

brugt mange ressourcer på området. Når vi 

er til møde, sidder vi - Ingrid og jeg, kon-

taktpersoner fra bo-træning og jobcenter, 

op til 3-4 personer fra kommunen - og snak-

ker om alt det, vi har snakket om hundre-

de gange før, siger Lisbeth Tofte.

Lisbeth Tofte understreger, at Ingrid be-

sidder så mange ressourcer, som ikke bliver 

set og ”brugt”. Til skade for Ingrid, men i 

høj grad også til skade for samfundet.

- Det er så meget oppe i tiden at se 

på hinandens ressourcer og denne uop-

hørlige jobafprøvning giver jo ingen me-

ning. Det er et ressourcespild. Alle de 

evaluerings rapporter, som pædagoger, 

socialrådgivere mm har måttet produ-

ceret hvert halve år, hvor de i stedet kun-

ne have brugt tiden på pædagogisk ar-

bejde sammen med de unge. Og alle 

de møder, hvor vi sidder til ringe gavn 

men høje lønninger, forklarer Lisbeth 

Tofte og slutter: 

- I stedet for imødekommenhed 

bliver Ingrid håbløst fastholdt på kon-

tanthjælp og sendt gennem et 4-årigt 

ressourceforløb. Det kan systemet 

ikke være bekendt. Det er ikke i orden, at 

man fastholder en pige som Ingrid i det. 

Hun er snart 28 år. Hun har brug for 

- og et rimeligt krav på - at få et selvstæn- 

digt liv. 

Ingrid på en solskinsdag med sin far 
Claus Hemmingsen

Lisbeth Tofte flankeret af Ingrid til venstre og sønnen Peter til højre.

Ingrid får overrakt STU Bevis og en buket 
blomster efter endt STU på Munkegaarden. 
I baggrunden ses forstander Jens Thygesen


