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Svært at få de unge 
godt videre
Nr. Vesterskov overvejer at etablere en socialøkonomisk virksomhed, hvor de unge 
STU-elever kan tilbydes job med løntilskud efter endt uddannelse.Te
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Det er vigtigt for os at få de unge godt 

herfra. De skal ikke rejse ud til ingenting. 

Vi forsøger at få dem afklaret, mens de er 

her, selvom det ikke ligger i STU-uddan-

nelsen. Vi oplever desværre, at det bliver 

sværere og sværere for kommunerne at 

finde gode botilbud og meningsfuld be-

skæftigelse til vores unge, siger Karen Ga-

densgaard, leder af den selvejende institu-

tion Nr. Vesterskov ved Dybvad i Vendsys-

sel.

Nr. Vesterskov tilbyder STU, individuelle 

afklaringsforløb, bostøtte og dagtilbud til 

unge med særlige behov. STU-eleverne har 

fyldt meget på stedet, siden den særligt til-

rettelagte ungdomsuddannelse blev lance-

ret. I 2012 færdigjorde 10 unge deres STU 

på Nr. Vesterskov. I øjeblikket er 18 elever 

under uddannelse på den landligt belig-

gende institution, der har landbrug med 

kødkvæg og heste, gartneri, maskinpark 

samt skovbrug med snedkeri, tømrerværk-

sted og køkken. 

Fortsat beskæftigelse og udvikling

Nr. Vesterskovs medarbejdere og elever 

indgår i den undersøgelse, som cand. mag 

Kathrine Vognsen har gennemført af 

STU’ens betydning for de unge. Kathrine 

Vognsen konkluderer bl.a., at de unge er 

glade for STU’en, men at den langt fra al-

tid baner vej for beskæftigelse på arbejds-

markedet. Og netop dét forhold har fået 

bestyrelse og ledelse på Nr. Vesterskov til 

at tænke i helt nye baner.

- Flere af vores unge har svære ADHD-

problematikker og intellektuelle vanskelig-

heder. Flere af dem har så store vanskelig-

heder, at de tidligere ville have boet på en 

døgninstitution. Alligevel tror de ofte, at de 

kan komme ud og arbejde et sted. Men 

store dele af arbejdsmarkedet af i dag har 

desværre ikke råd og kræfter til at beskæf-

tige unge med store vanskeligheder og 

stort behov for støtte, siger Karen Gadens-

gaard. 

- Der findes gode beskyttede værkste-

der inden for pakkeri, keramik, glas osv., 

men vores unge har behov for at komme ud 

i luften og bruge sig selv. Derfor er vi i gang 

med at oprette en socialøkonomisk virk-

somhed og blive godkendt til beskyttet be-

skæftigelse inden for gartneri og landbrug. 

På den måde vil vi kunne tilbyde de unge 

beskæftigelse, når STU’en er afsluttet. 

- Vi forestiller os, at de kan arbejde her 

i en årrække, måske til de er op til 40 år. Vi 

vil fortsat bestræbe os på at udvikle dem, 

så de bliver i stand til at bestride en form 

for job ude i samfundet. Vi ved, at der in-

den for landbrugssektoren er flere arbejds-

givere, der gerne vil tage et socialt ansvar, 

når de unge er klar til at blive sluset ud på 

en arbejdsplads. Her kan vores tilbud om 

yderligere afklaring være et godt spring-

bræt.

Udvikler sig meget i STU-forløbet

Læring til livet er afsættet for alle aktivite-

ter på Nr. Vesterskov. Målet er, at de unge 

skal rykke sig så meget som muligt – fag-

ligt, personligt og socialt. Da de fleste 

STU-elever ”slår knuder på sig selv i klas-

seværelset”, er decideret klasseundervis-

ning i dansk og matematik stoppet. I ste-

det lærer de unge nu dansk og matema-

tik, mens de læser madopskrifter, skriver 

indkøbssedler, handler ind, beregner fo-

dermængder, måler op i snedkerværkste-

det m.v.

 - Vi udarbejder en PAS-analyse, når 

eleverne kommer, så vi kan følge deres ud-

vikling i forløbet og se, hvor der er udvik-

lingsmuligheder. Vores elever har altid fået 

at vide, hvad de ikke kunne i skolen. Vi prø-

ver at booste deres stærke områder. Nogle 

gange bliver det så også muligt at løfte de 

svagere områder, siger Karen Gadensga-

ard.

Alle STU-elever indleder opholdet med 

at være rundt i de forskellige værksteder – 

køkken og rengøring, kreativt værksted, 

pedelopgaver, landbrug, hestehold, sme-

deværksted, skovbrug osv. Herefter tilknyt-

tes de det eller de fagområder, der interes-

serer dem mest. De fleste er i virksomheds-

praktik flere gange. Afhængig af ønsker og 

muligheder kan det både være tæt på Nr. 

Vesterskov og længere væk.

Nr. Vesterskov har flere huse, hvor de 

unge bor tre og tre sammen. Hertil kom-

mer tre små boliger, hvor eleverne bor ale-

ne – oftest som optakt til en udslusning fra 

Nr. Vesterskov. Botræningen vægtes højt i 

bestræbelserne på at styrke de unges prak-
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tiske og sociale kompetencer. Derfor skal 

alle deltage i indkøb, madlavning, rengø-

ring, tøjvask, fritidsaktiviteter m.v. med 

støtte fra stedets botrænere. De skal også 

deltage i foredrag og andre fællesarrange-

menter. 

- Mange af vores elever mangler helt 

basal viden, f.eks. omkring hygiejne. Der-

for trækker vi mange fagfolk herud. Vi har 

f.eks. haft besøg af en sexolog, en læge, 

en tandlæge og en ergoterapeut, fortæller 

Karen Gadensgaard.

Sager kan trække i langdrag

Et års tid før STU-eleverne er færdige med 

deres uddannelse, begynder Nr. Vester-

skov typisk at opfordre kommunerne til at 

få afklaret, hvad der skal ske med de unge 

efter endt uddannelse. Nogle gange be-

sværliggøres afklaringerne af, at der er 

hyppige skift i sagsbehandler-korpset. I 

andre tilfælde kan manglende beslutnin-

ger omkring fremtidigt forsørgelsesgrund-

lag, mangel på boliger med tilstrækkelig 

bostøtte eller uafklarede forhold omkring 

beskyttet beskæftigelse trække sagerne i 

langdrag. 

I enkelte tilfælde er det endt med, at 

den unge får forlænget sit ophold på Nr. 

Vesterskov med et eller flere afklaringsfor-

løb, fordi kommunen ikke ved, hvor de skal 

placere den unge.

Vil gerne blive på Nr. Vesterskov

20-årige Mia Elena Pedersen vil hellere 

Karen Gadensgaard ønsker Mia god ridetur. Mia 
er færdig med sin STU til april, men hun er me-
get ked af at skulle forlade Nr. Vesterskov.
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- kan man kalde det uddannelse?

end gerne have sit ophold forlænget. Hun 

er færdig med sin STU til april i år og kan 

ikke forholde sig til, hvad der skal ske der-

efter. Hun har tidligere boet på en gård 

hos en plejefamilie og vil helst arbejde 

med dyr. Hun vil kun flytte til et sted, hvor 

hun kan få sin fugl med og få lov til at hol-

de hund. Allerhelst vil hun blive på Nr. Ve-

sterskov, hvor der er højt til loftet og for-

ståelse for de problemer, som hendes 

ADHD afføder i forhold til at strukturere 

hverdagen.

Mia synes, hun har lært meget af at gå 

på Nr. Vesterskov. Hun arbejder med he-

stene og har været i praktik på et kvæg-

brug, hos en svineavler og hos en opdræt-

ter af akvariefisk. Hun er blevet bedre til at 

Nicklas er meget afklaret omkring sin fremtid. 
Han vil tilbage til hjemegnen og have arbejde på 
en gård med køer.

omgås andre og ryger ikke ind i så mange 

”tøsekonflikter” mere. Men hun har stadig 

svært ved at styre hverdagen med indkøb, 

rengøring, mødetider på praktiksteder m.v. 

og synes, at hun helt sikkert kunne profi-

tere af at blive på Nr. Vesterskov, hvis ste-

det opnår godkendelse til beskyttet be-

skæftigelse.

Bedre sociale færdigheder

19-årige Nicklas Hoff er i gang med sit 2. 

STU-år på Nr. Vesterskov. Nicklas Hoff er 

bevilget pension, bl.a. på grund af et stør-

re synshandicap, og målet med hans STU 

er primært at styrke hans sociale færdig-

heder. 

Nicklas fortæller, at han var ret sur og 

indadvendt, da han kom til Nr. Vesterskov 

fra et efterskoleophold. Han ville ikke bo 

med de andre, og de andre ville ikke have 

noget med ham at gøre, fordi han var gna-

ven. Nu er han blevet meget mere social. 

Han bor med to andre i Nr. Vesterskovs 

gule hus, og hans lune bemærkninger og 

tørre humor bevirker, at der ofte er venner 

på besøg i huset.

Nicklas er opvokset på en gård og har 

haft svært ved at acceptere, at hans syns-

handicap bl.a. gør det umuligt for ham at 

få traktorkørekort. På Nr. Vesterskov fodrer 

han køer og kalve, renser ud, henter ensi-

lage, valser korn til foder m.v. Det er også 

hans opgave at rive gårdsplads og slå græs 

om sommeren. Han er pligtopfyldende og 

trives i omgangen med dyrene. 

Når han er færdig med STU, vil han til-

bage til Sulsted-området, hvor han kom-

mer fra og kender mange. Udfordringen 

bliver at finde et botilbud, der tilgodeser 

hans store ønske om at bo på hjemegnen 

og hans håb om at få arbejde på en gård 

med køer. 

Nicklas har fået styrket de sociale og praktiske færdigheder på Nr. Vesterskov, hvor han udover 
arbejdet med køerne har pligter med indkøb, madlavning og rengøring.


