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Tre politikere havde den lokale ildsjæl i Li-

geværds lokalforening, Jørn Thrane, taget 

med på rundtur. Alle fra Fælleslisten i Søn-

derborg. Det var på foranledning af en 

massiv lokal kritik af tilbuddene til de unge 

med særlige behov. I særdeleshed de dår-

lige arbejds- og boforhold. Et døgntilbud 

ligger højt på ønskelisten.

- Hvis du spørger mig, der selv har tvil-

linger med særlige behov, så synes jeg, at 

det er for ringe, at de bare bruger STU’en 

til opbevaring. Jeg håber, at denne tur kan 

være med til at åbne nogles øjne for andre 

måder at gøre det på – eller i hvert fald 

bare at starte en debat. Det betyder noget 

for de unge, at de får ordentlige mulighe-

der for at blive voksne, forklarer Jørn Thra-

ne.

Politikerne var dermed kommet under 

’moderat psykisk pres’ til at finde inspirati-

on til en gennemgående revidering af Søn-

derborgs STU-tilbud.

Politikere med selverkendelse 

- I dag er det vigtigt at høre, hvilke tanker 

der ligger bag skolerne, så vi kan danne os 

et overblik. Vi havde ikke tankerne frem-

adrettet mod indholdet i sin tid, da STU’en 

blev grundlagt i det sønderjyske. Det var 

mere et spørgsmål om placering og få det 

startet op. Vi må stille os selv det spørgs-

mål, om vi sigter bredt nok i tilbuddene i 

Politikere 
fra Sønderborg på tur

dag?, forklarer Gitte Uttrup for Børne- og 

Ungeudvalget.

På nuværende tidspunkt er der tre 

STU-muligheder i Sønderborg kommune, 

som ikke har stor forskel i profilerne base-

ret på de unges interesse. De unge selekte-

res på baggrund af IQ og plejebehov, ifølge 

Jørn Thrane.

Ole Stisen havde særlig kig på arbejds-

markedsdelen, da STU’en i dag ligger i det 

lokale Socialudvalg uden det store samar-

bejde med de andre udvalg. 

- Vi skal ikke have en separat STU-poli-

tik. Vi skal se det i et større perspektiv – 

især praktikpladsmodellen på Troldkær er 

interessant. Vi skal tage et nyt udgangs-

punkt – ikke længere med basis i kommu-

nens økonomiske betragtninger, men i det 

enkelte menneske.

Erik Lorenzen, der sidder i økonomiud-

valget og selv har arbejdet med tre vanske-

lige børn i hjemmet, havde derimod fokus 

på et andet aspekt. 

- Vi må kigge på, om vi varter de unge 

for meget op – de er måske for meget der-

hjemme? Måske har de godt af at bo sam-

men med andre ligestillede unge. 

Dagen blev en øjenåbner

Det var i hvert fald en øjenåbner for de søn-

derjyske politikere at opleve, hvordan et 

ungdomsmiljø fungerer godt sammen med 

FAktAboks:
I øjeblikket er tilbuddet til flere STU-
egnede elever på fire timer om da-
gen, ifølge Jørn Thrane.
Formanden for socialudvalget i Søn-
derborg Kommune, Jørgen Jørgen-
sen (SF) tilbageviser i et læserbrev i 
Socialpædagogen de generelle an-
klager i artiklen mod STU i kommu-
nen.
”STU-tilbuddet er et meget bredt 
tilbud, hvor der i særdeleshed er fo-
kus på individuelle tilbud…uddan-
nelsestilbuddet tilrettelægges ud 
fra, hvad den enkelte elev har be-
hov for…
Sønderborg Kommune har fire for-
skellige STU-uddannelsessteder/sko-
ler. Et af tilbuddene har fokus på 
boglige fag…de øvrige tre STU-til-
bud har mulighed for at tilbyde net-
op det den enkelte elev ønsker og 
har behov for… fx med fokus på 
praktisk og værkstedspræget un-
dervisning.”
Hele byrådet får nu en invitation til 
at se de lokale tilbud, og det er so-
cialudvalget der arrangerer. Om 
ikke andet bliver der i sat fokus på 
STU-området. Hvad der i sidste 
ende kommer ud af initiativet, vil ti-
den vise.

et uddannelsesmiljø. At de unge kan bo 

sammen og herigennem lære social ad-

færd og lære at tage vare på sig selv, sam-

men med et undervisningsmiljø, hvor ens 

kompetencer bliver afdækket. Det gjorde 

turen nordpå meningsfyldt for politikerne. 

Der bliver med garanti noget at tage fat på 

i 2013 på STU-området i Sønderborg. 
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I midten af 90’erne stillede den gamle 

husholdningsskole i Vejle sig selv et afgø-

rende spørgsmål: Hvad vil vi egentligt med 

skolen? Der var langsomt kommet en stør-

re og større gruppe af sent-udviklede 

unge ind, som havde ændret ved skolens 

fundament. Løsningen blev et skifte mod 

de frie fagskoler.

Målet blev nu i stadig højere grad at 

fremme de unges personlige og faglige 

færdigheder på flere områder. Der blev 

mulighed for botræning, kreative fag og 

mere idræt. Særlig øvelsen med at bo væk 

fra forældrene var noget, der krævede ste-

dets opmærksomhed. Men på sigt gav det 

pote.  Det gav Bøgevangskolen 10 års for-

spring i forhold til loven om STU, hvor bo-

træningen blev obligatorisk.

Ingen regler, kun aftaler

For forstander Ole Bitsch på Bøgevangsko-

len er der et formål med hele strukturen 

på skolen.

- De unge skal hjælpes på vej. De er på 

vej ud i voksenlivet med alt, hvad det inde-

bærer. Derfor har vi ingen regler på skolen, 

men kun aftaler.

De unge skal have mulighed for at op-

dage livet lidt efter lidt – uden at gå til yder-

bøgevAngskolen
lighederne. Det er ok med en øl eller et glas 

vin til en fest. Det er også ok at have en 

kæreste, men det er ikke tilladt at sove 

sammen. Det skal nok komme senere. Lige 

nu er de på et sted i livet, hvor der skal vær-

nes om dem. Det skal skolen nok klare.

 - Når de kommer hjem til forældrene, 

så er det vigtigt, at de ikke skal klare al op-

dragelsen. Forældrene skal fokusere på at 

have nogle gode oplevelser med børnene, 

så må vi som institution ordne meget af 

det andet, siger Ole Bitsch.

Arbejdsprøvning næste skoleår

Delegationen fra Sønderborg har nu ind-

fundet sig i spisestuen. De unge er lige 

færdige med fødselsdagsangen for Signe 

Nielsen fra Fredericia. Hun bliver 18 i dag. 

En stor dag - især når den kan fejres med 

ligesindede. Ole Bitsch er kommet på lidt 

af en opgave. Der er klager fra eleverne 

over larm på pigegangen, og der er hår i 

pigernes bad. Bøgevangskolen ligner alle 

andre skoler, hvor eleverne bor sammen. 

Problemerne er de samme – kun behove-

ne er anderledes.

Forstanderen fortæller om, hvordan de 

skubber de ældre elever ud af døren. Det 

er vigtigt, at de kommer ned i den lokale …

obs:
’Empowerment Sønderborg’ er et 
tiltag for de unge til at komme ind 
på arbejdsmarkedet. Læs mere på 
www.dhinet.dk, www.3f.dk/soen-
derborg eller kontakt projektleder 
Jesper Stechmann på 61223529.

UFL (Unge for Ligeværd), så de får et net-

værk og en meningsfyldt hverdag. Når de 

har gået på skolen to eller tre år, så sluses 

de lige så langsom over i deres egen bolig 

lige ved siden af skolen. Der får de mulig-

hed for selv at sørge for mad, gøre rent, va-

ske tøj – og selv at stå op om morgenen.

- Vores overordnede mål er, at eleverne 

skal blive stabile,” erklærer Ole Bitsch.

- Det burde være en værnepligt at 

komme her. Det giver dem muligheden for 

et godt hverdagsliv senere i tilværelsen.

Næste skoleår kommer der et nyt tiltag 

på banen: Parat til erhverv. Det bliver med 

henblik på at arbejdsprøve de unge. Hvor 

ligger deres kompetencer, og hvad kan de 

holde til. Det bliver næste skridt i målet om 

at skabe en meningsfyldt hverdag, når de 

unge forlader de trygge rammer på Bøge-

vangskolen. 
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Hvordan lykkes det at skabe en arbejds-

identitet?

Det spørgsmål er centralt for Troldkær-

skolen ved Rødding i Sønderjylland. Mange 

af de unge har nemlig ikke en realistisk op-

fattelse af deres egne kompetencer. Men 

på skolen finder de stille og roligt deres 

egen kapacitet.

- Kravene til de unge må ikke blive for 

store, men de må heller ikke være for små, 

fortæller kurator Steen Kielberg fra Trold-

kærskolen.

Mange af de unge kommer videre til 

skolens ’fabrikker’ og andre når hele vejen 

ud til de over 100 virksomheder, der indgår 

i et netværk, der tilbyder praktikpladser til 

de ’færdiguddannede’.

STU er perfekt

- Vores styrke ligger i at arbejde med unge. 

De skal have et godt liv. Men de skal også 

have nogle kompetencer, fortæller for-

stander Niels Chr. Charles.

Troldkærskolen var en af de første på 

banen med praktisk pædagogik til de 

unge. Det var noget nyt i 90’erne at være 

arbejdsmarkedsrettet for den gruppe af 
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FAktAboks:
Troldkær er en selvejende institution oprettet i 1989.
På selve Troldkær er der plads til 23 elever - hver med eget værelse.
I udflytterboliger er der ligeledes plads til 23 elever.

STU på Troldkærskolen
Ungdomsuddannelsen på Troldkær indledes med et 12 ugers afklaringsforløb, 
der foregår på skolens værksteder. Forud for afklaringsforløbet afholder Trold-
kær et møde med den unge, UU-vejlederen, forældrene og andre relevante per-
soner.
Afklaringsforløbet foregår under virkelighedsnære forhold på forskellige værk-
steder: Skolens træindustri, ”Fabrikken” i Rødding, Troldkærs naturcenter & 
traktørsted på Jels Voldsted samt de tre værksteder på selve skolen: Skov & Byg, 
Jern & Metal samt Kost & Køkken.

troldkærskolen
unge, der havde svært ved selv at komme 

på banen. Derfor var det en stor sejr for 

skolen, da STU’en i 2007 blev indført. De 

ting, som stedet havde kæmpet for i årevis, 

var blevet moderne. 

De unge med særlige behov skulle 

have et helhedsdækkende tilbud, der hjalp 

dem gennem uddannelsen til job, men 

samtidigt sikrede dem mulighed for at lære 

at bo alene og indgå i en social sammen-

hæng. Der var fokus på det personlige. Det 

var noget, som var vanskeligt at samle ge-

neraliseret viden om og udnytte stordrifts-

mæssigt. Det indså kommunerne og gav 

stafetten og ansvaret videre til aktørerne 

længere nede i uddannelsessektoren.

- Troldkærskolen er unik. De sikrer den 

individuelle håndholdte indsats. Det sik-

rer, at de unge bliver i deres job. Undersø-

gelser viser, at det har den højeste succes-

rate, der hvor uddannelsesstederne har 

mulighed for at rykke hurtigt ud, fortæller 

repræsentanten fra Ligeværd, Bodil Vibe 

Rasmussen. 


