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n Lille Vildmose Produktionsskole ligger, som 

navnet bevidner, tæt på et landets største, 

fredede og attraktive naturområder, Lille 

Vildmose, og ganske tæt på Limfjorden.

Skolen har sit udspring i Kongerslev, 

hvor produktionsskolen og aktiviteterne La-

den og Det Blå Hus ligger. I landsbyen Mou, 

ligger et andet af skolens store aktiviteter, 

Mou Hotel.

- Vi tror på, at mennesker ikke bare er 

noget i kraft af sig selv, men også i kraft af 

samværet med andre. Hvis man kun kigger 

og piller i egen navle, er det eneste man fin-

der navleuld, siger Susanne Talbot, forstan-

der for Lille Vildmose Produktionsskole.

- De unge har rigtig godt af at spejle sig 

i andre, også nogle med en anden bag-

grund og et andet forløb end deres eget. 

Det er derfor vi har valgt at have hele pa-

letten. De kan lære af hinanden, og det be-

tyder faktisk noget for de unge, at de kan 

se at andre er kommet videre og er i gang 

med noget.

Bred vifte af tilbud

Lille Vildmose Produktionsskole har såle-

des traditionelle produktionsskoleforløb, 

I egen navle finder du 
kun navleuld

Inden foråret rigtigt stod på spring besøgte Ligeværd Lille Vildmose Produktions-
skole – eller mere præcist Mou Hotel og det nyeste tiltag, butikken i Det Blå Hus.

Særlig tilrettelagt Uddannelse (STU), Kom-

bineret Ungdomsuddannelse (KUU), pro-

duktionsskolebaseret erhvervsuddannelse 

(PBE). Dertil kommer, at skolen også har 

plads til borgere, som har brug for praktik 

eller afklaringsforløb for at komme tætte-

re på arbejdsmarkedet efter for eksempel 

en sygdomsperiode. Lille Vildmose Produk-

tionsskole er således på mange måde et 

lokalt samlingspunkt, der tager sig af un-

ge med særlige behov og andre borgere, 

der har brug for en kærlig hånd for at få 

adgang til arbejdsmarkedet.

Lille Vildmose Produktionsskole har 10 

værksteder, hvor eleverne bliver undervist 

og indgår i en produktion, der er reel og ik-

ke blot en ”legeproduktion” til undervis-

ning. Elevernes faglige og teoretiske læring 

foregår direkte i forbindelse med opgaven 

og produktionen, som sælges direkte til 

kunder eller til besøgende i Det Blå Hus, i 

Laden eller på Mou Hotel. 

Almen undervisning er en anden vigtig 

gren på skolen. Eleverne kan få undervis-

ning i dansk, matematik, engelsk og sam-

fundsfag, og de kan vælge at motionere 2 

gange om ugen. Alle elever får kontinuer-

lig vejledning, og de inddrages i planlæg-

ning gennem morgenmøder på værkste-

derne hver dag.

At lære at bo i eget liv

Bo-trænings-værksted er et andet af sko-

lens tilbud. Der er således 22 bo-trænings-

pladser i forbindelse med Mou Hotel, La-

den og Det Blå Hus.

- Det er faktisk en meget væsentlig del 

af et STU forløb, at de unge bliver gjort pa-

rat til at kunne bo selv og dermed selv sty-

re deres tilværelse, når de er færdige med 

deres STU, fortæller Susanne Talbot.

- Det er en vigtig del af en helhedsori-

enteret indsats. Vi hjælper dem med at styr-

ke deres fritidsinteresser, så de får indhold 

i dagligdagen, og de får undervisning i at 

styre deres egen økonomi, lærer om både 

personlig hygiejne, rengøring, og madlav-

ning. Alt det der hører med til det at kun-

ne bo selv.

Lille Vildmose Produktionsskole dækker 

Aalborg Kommune, men elever kommer og-

så uden for kommunegrænserne, både syd 

for Aalborg og nord for Limfjorden. Skolen 

har i alt 94 elever, deraf 25 STU elever. 
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