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Det var en smilende og grinende Michael, der mødte op på Mun-

kegården i sommeren 2008. Han glædede sig og kunne næsten 

ikke vente med at komme i gang, så han flyttede ind allerede i 

sommerferien efter sin 14 dages praktikperiode.

Det er det billede og den erindring Morten Sørensen, koordi-

nator på Landbrugslinjen på Munkegården, får når han tænker til-

bage på hans første møde med Michael. Og Michael fortrød aldrig 

sit ophold på Munkegården. Tværtimod.

Selv siger han i dag om sit ophold: - Munkegården er bare et 

godt sted at være. De har hjulpet mig rigtig meget. Jeg lærte og 

udviklede mig meget. I dag er jeg medlem af skolekredsen, og jeg 

anbefaler alle andre, at hvis de har brug for og skal på en praktisk, 

på en STU, så skal de overveje at tage på Munkegården.

Selvtillid skal bygges op

Det menneske Morten Sørensen mødte var, ud over Michaels sto-

re smil og grin, også et ungt menneske med et lavt selvværd og 

uden tro på det han faktisk kunne og på det han skulle komme 

til at kunne.

- Der var aldrig nogen konflikter med Michael. Han er så pligt-

opfyldende og ordentlig på alle måder. Jeg vil nærmest sige, at 

han godt måtte være lidt mere fræk og fremme i skoene, siger 

Morten Sørensen.

Det er en pointe på Munkegården, at der skal tages hånd om 

udfordringerne på alle niveauer. De unge bliver mødt anerkenden-

de og åbent. De får en struktureret dag, så de ved og kan regne 

med hvad der venter. De får opgaver, som de kan magte, men som 

også udfordrer dem.

- Vi udvider deres rammer for hvad de kan i godt og trygt 

tempo. Det er sådan, de opnår de succeser, som de trænger til 

og kan bygge videre på, og få nye udfordringer, forklarer Mor-

ten Sørensen.

Hverdagen på landbrugslinjen

Munkegården omfatter Landbrugslinjen (landbrug, gartneri, skov), 

Levnedsmiddellinje (køkken og rengøring), Håndværkslinje (mo-

tor - metal samt bygge-anlæg). Dertil kommer almen undervis-

ning til dels på Munkegård og så en gang ugentligt i samarbejde 

med AOF Middelfart, hvor undervisningen er individuelt tilrette-

lagt efter en test af hver elevs niveau.

- Det individuelle er et kendetegn. Det er forskelligt også på 

linjerne for hver enkelt elev, hvilke opgaver de skal løse. Vi ”smi-

der” aldrig elever på for dybt vand til opgaver, de ikke har mulig-

hed for at løse og kun vil høste et nederlag på, fortæller Morten 

Sørensen.

michael Østergaard Nielsen: 

Munkegården  
har hjulpet Mig  
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”Vi støtter dig ved hvert et trin op ad stigen”.
Sådan lyder et slogan fra Munkegården på det smukke Nordvestfyn.  
Det var på Munkegården Michael Østergaard Nielsen for alvor fik  
sat skub i sine trin frem mod det liv han har i dag.

Michael hos køerne i stalden på Munkegården. 
Arbejdet med køerne er det han holder mest af.
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Morten og eleverne har 11 ha korn, 2 ha græs og 6 ha skov 

at boltre sig på. Linjen har tyrekalve, slagtegrise, heste, ænder, 

kaniner og marsvin. Hverdagen for eleverne starter 8:45 hvor de 

møder ind, dagens opgaver bliver talt igennem og alle får set hin-

anden i øjnene – er alle glade og ved godt mod – derefter star-

ter arbejdet med fodring af kalve og grise og rensning af bokse.

- De forskellige gøremål og læringen omkring bliver taget i lø-

bet af dagens opgaver, hvor man naturligt taler sammen om fag-

lige og personlige udfordringer og løsning af eventuelle konflikter, 

siger Morten videre.

Ugen

Hovedparten af Munkegårdens elever bor på stedet, hvor der er 

botræning i de daglige rutiner, når de står op, reder seng, lufter 

ud, får børstet tænder og bliver vasket. Det er ting som ikke er 

en selvfølge for alle. Om mandagen er der boundervisning, hvor 

der bliver handlet ind, lavet sund mad, gjort rent og vasket tøj. 

Eleverne skal oparbejde nogle rutiner, så det er realistisk at kun-

ne bo alene efter opholdet på Munkegården.

Tirsdag og torsdag står i idrættens tegn; om sommeren uden-

dørs om vinteren indendørs i en lejet hal. Der et stort hold me-

get ivrige fodbolddrenge, der går til stålet, men der er også mu-

lighed for mountainbikes, spille basket eller gå og løbe. Efter ef-

terårsferien besøger elever og personale en svømmehal et par 

gange om måneden. Nogle elever kan have konkret brug for 

svømmeundervisning, men det er i lige så høj grad en aktivitet 

med fokus på socialt samvær.

Kørekort

- Michael var den første, der også fik taget kørekort, mens han 

var på Munkegården, fortsætter Morten Sørensen sin fortælling.

Munkegården tilbyder at betale en grundpakke, så de unge har 

mulighed for at tage et kørekort. De unge sparer 5000 op, så de selv 

kan betale for evt. ekstra teoritimer, køretimer og en køreprøve.

- Det er et rigtig godt redskab for dem, at de får kørekort. 

Det kan de bruge, når de efterfølgende gerne vil have et job, og 

har det aktiv i baglommen som et kørekort er. Det er også en 

personlig sejr og sidegevinst, der stiver selvtilliden af, at have kun-

net tage et kørekort.

På landbrugslinjen kan eleverne også erhverve sig et internt 

motorsavsbevis til brug i skoven. De bliver undervist i sikkerheden 

med skærebukser, visir, høreværn og hvad der ellers hører til med 

en farlig maskine i hænderne i den skov, som Munkegården og-

så bruger til at invitere lokalområdets børnehaver ind til aktivite-

ter og samvær.

Praktik

Praktik er et væsentligt redskab i Munkegårdens arbejde med 

de unge.

Morten Sørensens gode netværk og personlige kendskab til 

de lokale bønder skaffede Michael en ekstern praktik på en gård 

i lokalområdet.

- Det er vigtigt, at det gode match mellem ung og praktikvært 

ikke udelukkende beror på held. Vi bruger mange ressourcer på at 

finde den rigtige praktikvært og at klæde praktikværten på til net-

En glad Michael Østergård Nielsen på skovarbejde på en tåget dag.
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op den unge, som de er matchet med, fortæller Morten om den 

del af arbejdet

Praktikken giver de unge et gevaldigt løft. De er ude i den vir-

kelige verden og får boostet selvværd og selvtillid. Skuldrene og 

hovedet kommer op. De får mod til at kaste sig ud nye opgaver, 

på at lære mere og bliver i højere grad i stand til at sige, hvad det 

er de gerne vil være. Og gå efter det.

UFL

Der er selvfølgelig et fællesskab på selve Munkegården, men ste-

det rækker også videre ud i verden for at hjælpe med at skabe 

vigtige netværker til tiden efter opholdet på Munkegården - of-

te i egen bolig. Det netværk er vigtigt, så de unge ikke ender med 

blot at sidde alene i en lejlighed og være ensomme.

Et par medarbejdere kører hver anden uge med de unge til 

UFL Lillebælt. Der møder de andre unge i samme situation, som 

de kan hygge og samvær og aktiviteter med. Med mellemrum 

afholder Munkegården et arrangement, hvor de inviterer med-

lemmerne af UFL på besøg.

- De unge skal have noget at komme ud til, og det gælder  

ikke kun arbejde og bolig, men også at de får et socialt liv og et 

indholdsfyldt fritidsliv.

Grundsynet

- Vi tager hånd om de unge hele vejen rundt. De møder ordent-

lighed og respekt for dem de er. Det er en helhedsorienteret ind-

sats. Vi skal både udfordre, undervise og være en tryg og forstå-

ende base. Lidt kan man sige, at vi skal være både arbejdsgive-

ren, læreren og far og mor, siger Morten Sørensen.

- Og vi skal være til at stole på. Flertallet er institutionsbørn, 

der har oplevet mange skift undervejs og mange forskellige per-

soner omkring dem. Et udsagn jeg tit møder, når jeg taler med tid-

ligere elever er ”Du var der jo altid, og du var altid den samme. 

Nogle gange var du sur, men du ville altid hjælpe”.

Hjælp til egen lejlighed

Michael fik hjælp af en socialrådgiver på Munkegården med at 

melde sig ind i boligforening og søge lån til indskud og boligsik-

ring. Morten hjalp Michael med at gennemgå lejligheden for dens 

stand og udfylde en fejlmeldingsblanket, og dér på Stationsvej i 

Middelfart bor Michael i dag.

- Og Michael har virkelig taget botræning og boundervisning 

til sig og med sig. Han klarer sig fint i egen lejlighed i dag. Det er 

lige ved, at der er renere og mere ordentligt hos Michael, end der 

er hos mig i min private, slutter en smilende Morten Sørensen. 

Morten Sørensen, koordinator på landbrugslinien på Munkegården, i skoven på en smuk dag.


