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Min første telefoniske kontakt med Bent 

Lund siger en del om mandens aktionsra-

dius for at skaffe praktikpladser, bolig og 

beskæftigelse til elever fra skolens udslus-

ningsdel på det sidste år af deres STU. Vor-

dingborg var destinationen. Ombord var 

Bent Lund og elev. Målet var en snak med 

en arbejdsgiver om, hvordan praktikken 

var gået og en jagt efter en bolig til den 

unge mand.

Min interesse var vakt, og vi fik landet 

en aftale om at være med på en tur sene-

re. Den aftalte dag gik turen først til en land-

Havredal Praktiske Uddannelser har stor succes med at få unge i job efter de-
res STU. Det er ikke tilfældigt. Bent Lund, en af jobkonsulenterne på Havredal 
Praktiske Uddannelser, kører gerne landet tyndt for elever, der skal i praktik 
og videre i beskæftigelse.
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Rejsende i job 
til unge med særlige behov

mand på Skiveegnen, siden en tur til Haun-

strup Zoo og til sidst en tur til Sejs-Svejbæk 

ved Silkeborg. Dagen startede med, at en 

eller anden havde besluttet, at turen fra 

Aarhus mod Skive skulle foregå i et vand-

land af den verden, hvor vinduesviskerne 

piskede på forruden for at gøre deres ar-

bejde.

Regnen stilner da jeg møder Bent på 

hans bopæl på Klostervej i Løgstrup.

Jeg åbner og Bent siger hurtigt gennem 

mit nedrullede vindue: - Planen er, at vi først 

skal til en landmand i Skive, der har Mathi-

as i praktik. Derefter stiller vi din bil ved Her-

ning og fortsætter i min til Haunstrup Zoo, 

så kan vi snakke i bilen Vi henter din bil og 

kører til Silkeborg, hvor jeg har en ung i 

praktik hos en anlægsgartner. Giver det me-

ning?

Hos landmanden i Skive

Det er et udtryk Bent bruger ret meget, og 

det gav mening. Vi fortsætte under frisk 

kørsel til udkanten af Skive. Hvor der var 

dækket til formiddagskaffe og franskbrød 

med ost, pølse eller syltetøj.

 Mathias Hornbak er 22 år og har væ-

ret på Havredal i 2½ år. Han er nu på ud-

slusningsdelen og i praktik hos landmand 

Henrik Pedersen.

- Jeg er glad, og det har været rigtig 

godt. Jeg får en opgave ad gangen og får 

vist hvad jeg skal gøre. Jeg hjælper med kal-

vene og får set et sted med god dyrevel-

færd, siger Mathias på Bent spørgsmål om 

hverdagen, opgaverne og hvordan det går 

med ham.

Bent Lunds rolle er både at støtte og 

spørge ind til Mathias, men også at støtte 

op om praktikværten, så arbejdet forløber 

bedst muligt for begge parter. Og Henrik 

er glad for Mathias indsats. Han er faldet 

godt til på gården.
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- Jeg snakkede i starten med Mathias 

om, hvordan han ville have opgaverne. Sam-

let eller i små portioner. Det fik vi talt om, 

og det var en stor fordel at have det på plads 

fra starten, siger Henrik.

Vi drikker en slurk kaffe, får et stykke 

franskbrød og snakken går videre med mig 

med på en lytter.

- Det vigtigste er, at opgaverne bliver la-

vet 100 %. At de bliver udført helt til ende, 

fortsætter Henrik.

- Det er fint, for det er vigtigt, at du får 

prøvet af hvad Mathias magter, og det er 

væsentligt for Mathias, at han har tiden til 

at gøre opgaverne ordentligt, siger Bent.

- Det er vigtigt for mig, at der er styr på 

tingene, så jeg kan finde ud af det i mit ho-

ved. Og det er der her på gården, forklarer 

Mathias.

Mathias prøvepraktik er gået godt, og 

de er glade for ham på gården. Han starter 

i sin egentlige udslusningspraktik den 1. 

august, og de er alle tre enige om, at der 

er grundlag for at søge et fleksjob på 30 ti-

mer om ugen til Mathias med start fra den 

1. februar 18.

- Jamen, så går jeg i gang med at søge 

og gøre et fleksjob klar til Mathias i Skive 

Kommune. Og med at finde en bolig til Ma-

thias. I mellemtiden kan I jo finde ud af, 

hvad der passer ind i gårdens opgaver og 

rytme. Mathias har også brug for noget so-

cialt et par gange om ugen, og der har vi 

jo en UFL klub i Viborg. I har jo også en an-

den ung fra Asmildkloster Landbrugsskole, 

så de kan have lidt sammen, slutter Bent 

Lund mødet.

Aftalen er klappet og klar. Der venter 

efter alle tegn i sol og måner et fleksjob til 

Mathias.

En samtale på farten

Vi kører mod Herning og får Golfen par-

keret. Jeg hopper over til Bent i Yaris’en og 

turen forsætter mod Jyllands Park Zoo i 

Haunstrup, hvor 27-årige Morten Nord-

ström er i sin prøvepraktik som dyrepasser. 

Undervejs fortæller Bent Lund om hans op-

gave og meningen med at fare land og ri-

ge rundt.

- Når jeg kører rundt, er jeg konstant på 

udkig efter muligheder for praktiksteder til 

vores udslusningselever. Det er meget et 

spørgsmål om personlig kontakt, og det er 

min erfaring, at det kan man ikke gøre via 

mails. Hvis de er interesserede, og jeg kan 

mærke, at stedet kan rumme og hjælpe den 

unge, går jeg i gang med at lægge rammer-

ne for en mulig praktik, men det er altid men 

den unges behov i centrum. Hvis jeg er i tvivl, 

dropper jeg tanken om en praktik på stedet, 

fortæller Bent Lund. Han laver løbende op-

følgning på hver enkelt ung og bliver opda-

teret på om det går efter bogen for både for 

den unge og for praktikværten.

- Jeg ved jo ikke forlods, hvad jeg går 

ind til, og om formålene med praktikken er 

opfyldt. Hvis det mislykkes, eller de unge 

bliver misbrugt som gratis arbejdskraft, hvil-

ket heldigvis er sjældent, så stopper vi sam-

arbejdet med det samme.

Er der grønt lys fra begge parter, går 

Bent Lund i gang med at forklare kommu-

nen, at der er en ung på vej tilbage, og han 

får udarbejdet en statusbeskrivelse til kom-

munen. Hvad har den unge modtaget af 

undervisning, arbejdstræning og botræ-

ning, hvad er kompetencerne og hvad er 

den unges behov. Alt dette for senere at la-

ve - en så at sige ”grydeklar” - indstilling til 

kommunen om fleksjob og bomulighed for 

Til morgenkaffe og statusmøde hos landmand 
Henrik Pedersen og Mathias Hornbak.
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- der er ikke to ens unge. jeg skal være 
opmærksom på, hvad der er vigtigt for, at den 
unge kan passe sit arbejde. Så jeg besøger ikke 
kun praktikstedet. jeg besøger også den unge 
for at se, hvordan det går i egen bolig. 

den unge. Alt bliver lagt til rette af Bent 

Lund og Havredal for at få så smidig en 

sagsgang som muligt.

- Der er ikke to ens unge. Jeg skal væ-

re opmærksom på, hvad der er vigtigt for, 

at den unge kan passe sit arbejde. Så jeg 

besøger ikke kun praktikstedet. Jeg besø-

ger også den unge for at se, hvordan det 

går i egen bolig. Ligner det Jerikos væltede 

mure, og skal der noget hjælp til med op-

rydning, rengøring og madlavning. Skal den 

unge have hjælp til at få et fritidsliv og et 

socialt liv. Jeg bakker dem op på alle områ-

der jeg kan.

Bent Lund taler hurtigt og begejstret og 

efterlader ingen tvivl om det store engage-

ment, og at han brænder for at få de unge 

videre til et job og selvstændig tilværelse i 

egen bolig.

Undervejs laver vi en håndholdt dog-

me-roadmovie, hvor Bent Lund fortæller 

om sit arbejde dagens program.

Jyllands Park Zoo

I Haunstrup Zoo skal Bent tale med chef-

dyrepasser Jannie Poulsen om Morten Nord-

ströms praktik. På vej ud af bilen fortæller 

Bent Lund, hvor vigtigt det er, at han og 

praktikværterne lytter til den unge.

- Morten her sagde tidligt, at han ville 

så gerne til Jyllands Park Zoo ”men det ved 

jeg godt jeg ikke kan”, sagde han efterføl-

gende. Men det kunne han, fortæller Bent.

Det var vigtigt at lytte til Morten. Det 

skulle være det, der gav mening for ham. 

Det med at føle han blev lyttet til, og han 

selv havde valgt. Det betyder rigtig meget 

for motivationen og for en succes.

- Morten har Aspergers og er trygheds-

narkoman. Han skal hele tiden være på for-

kant, og vide hvad hans næste opgave er 

for at kunne overskue det hele, siger Bent.

Arbejdet med praktiksteder er et langt 

stykke af vejen også et spørgsmål om per-

Morten Nordström og chefdyrepasser Jannie Poulsen 
foran indhegningen med japanske aber.
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sonlige kontakter og netværk. De mange 

kilometer på vejen har givet Bent Lund et 

stort og nyttigt netværk at trække på. Blandt 

dem chefdyrepasser Jannie Poulsen.

Morten har nu været i praktik hos Jan-

nie i Jyllands Park Zoo, og det er tiden at 

gøre status over hvad Morten magter, og 

hvad der giver mening for både ham og dy-

reparken.

Morten bor tæt på skolen i en lejlighed 

i et gult hus, som Bent Lund og Jyllands Park 

Zoo har skaffet til ham og en anden elev.

Mortens første prøvepraktik er gået 

godt. Det er Jannie Poulsens vurdering, at 

med den rette støtte og forståelse går Mor-

ten fint ind i at løse opgaverne i dyrepar-

ken. Mortens vurdering af arbejdspladsen 

er, at det er en god arbejdsplads, hvor han 

bliver lyttet til og der er den struktur, som 

er så vigtig for ham.

- Morten er god til at fortælle om sig 

selv, om det han har brug for. Det gør det 

lettere at gøre det rigtigt, og han er blevet 

bedre og bedre til at kunne løse opgaver-

ne selvstændigt, fortæller hun.

Så Morten fortsætter sin udslusnings-

praktik fra den 1. august til den 1. april 18., 

hvor Bent, Jannie og Morten enes om at gå 

efter at få tilkendt et fleksjob på 30 timer 

om ugen til Morten fra den dato.

Morten kommer fra Odder Kommune. 

Bent Lund har ”stukket en finger i jorden” 

og har en god fornemmelse af, at kommu-

nen vil se positivt på at bevillige et fleksjob 

til Morten.

- Men under alle omstændigheder kom-

mer jeg i starten af august, og vi holder en 

aften, hvor medarbejderne er samlet. Så 

kan Morten fortælle om sig selv, og med-

arbejderne kan få information om, hvad det 

vil sige at være autist, selv om de jo også er 

vidt forskellige. Men det er vigtigt, at med-

arbejderne ved lidt om Morten, hvad der 

hans udfordringer og hvad han kan, slutter 

Bent Lund mødet og aftalen med Jannie 

Poulsen og Morten.

De nødvendige kilometer

Turen fortsætter i hver vores bil, i bedre vejr 

og uden brug af vinduesviskere, og mens 

vi får høvlet endnu nogle kilometer asfalt 

af vejene omkring Herning og Silkeborg, 

tænker jeg at det hele er så meningsfuldt 

for de unge, der har brug for støtten, og 

for de arbejdsgivere der gerne vil ansætte 

de unge. Og meningsfuldt for de kommu-

ner, der får nogle unge i beskæftigelse og 

egen bolig, så de får et selvstændigt og 

selvforsørgende liv og deres retmæssige 

”bid” af fællesskabet.

På en villavej i Sejs-Svejbæk ved Silke-

borg bryder vi direkte ind i frokosten. Her 

skal vi kort møde Hans Christian Schneider, 

også kaldet HC. Hans udslusningspraktik 

slutter den 31. juli hos anlægsgartner Arne 

Skyum.

- Hvordan går det, HC, spørger Bent 

Lund.

- Det går fint. Jeg kan godt lide arbej-

det og mine kollegaer, fortæller Hans Chri-

stian.

Humøret hos Hans Christian og de 3 

kollegaer, der er til stede i baggrunden, er 

højt. De er ved at anlægge en privat have 

efter alle kunstens regler, når en sådan skal 

være rigtig præsentabel og parkagtig. Kol-

legaerne bekræfter, at det går godt med 

HC. Så godt, at der også bliver plads til lidt 

befriende gas og værkstedshumor.

- HC får også snart lov til at køre mo-

torbøren. Vi skal bare lige være sikre på, at 

han ikke kører ind i en mur eller pløjer en 

hæk ned, griner de 3 kollegaer - og med 

dem Hans Christian.

- Jamen, HC, jeg tager fat i kommu-

nen om bevilling af et fleksjob. Er det en 

aftale, siger Bent Lund. Det er det natur-

ligvis. Hans Christian Schneider trives hos 

anlægsgartneren, og det sjak han nu er 

en del af.

Jobkonsulent Bent Lund skal videre og 

møde andre unge og arbejdsgivere, og jeg 

skal videre i mit dagsprogram. Bent Lund 

kører mod nord, og jeg kører mod syd. Un-

dervejs tænker jeg:

Beskæftigelse til de unge kommer ikke 

automatisk væltende med afsæt i lovpara-

graffer, dumpende tilfældigt ind i en mail-

boks eller flyvende ud af den blå luft og ind 

på skrivebordet. Hvor giver det bare god 

mening at køre vejene tynde for unge med 

særlige behov og tage hånd om hele situ-

ationen – jobbet, boligen, støtten til den 

unge og arbejdsgiveren og lægge hele si-

tuationen overskueligt tilrette for de kom-

muner, der i sidste har det afgørende ord 

om tildeling af et fleksjob.

Tak for en inspirerende tur. 

Bent Lund besøgte Hans Christian Fischer i den private have i Sejs-Svejbæk, hvor der var gang i brolægning.


