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Klokken er 9:30. Formiddagskaffe med flot 

buffet - mad skal der til for at opbygge ener-

gi til dagens kommende udfordringer. For-

middagen er præget af almindelig hygge 

og snak over bordene.  Det er mandag og 

tid til beskeder om ugens ”gang”:

- Vi skal jo snart på lejr, som vi plejer. Vi 

har derfor en masse, der skal pakkes.

- En elev fra metalværkstedet har en stor 

kunstudstilling i Agerskov Kunstforening. 

Det er en stor succes.

- I denne uge afholder vi §26 kurser for 

elever på Metal

- I dag kommer der brandtilsyn. Det skal 

Troldkærskolen: 25 år i 

lIgeVærDs netværk
Troldkær var en af de allerførste uddannelsessteder i Ligeværd. 
I år fejrer de 25 år i virke for unge med særlige behov.
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veje skal være tilgængelige – også i dag som 

alle andre dage.

Et fantastisk netværk

Troldkær blev startet i 1989 som et initia-

tiv af en gruppe bestyrelsesmedlemmer i 

lokalafdelingen i Rødding af ”Landsforenin-

gen for sent udviklede”. På landsplan blev 

”Landsforeningen for sent udviklede”, som 

senere blev til Landsforeningen Ligeværd, 

stiftet af Fru Inger Agnete Grenness i 1969. 

I 1974 blev K. Helveg Petersen valgt som 

formand for foreningen, og det var han 

frem til 1992. Troldkær blev som et af de 

første uddannelsessteder medlem af Lige-

værd. I disse og nærmeste år blev blandt 

andet også Munkegården, Grennessmin-

deskolerne og Tolne Efterskole medlemmer 

af Ligeværd.

- Først og fremmest er Ligeværd et fan-

tastisk netværk. Det var det dengang, og 

det er det stadig væk. Netværksdelen er me-

get vigtig. Det giver meget at mødes og ud-

veksle ideer og erfaringer, siger Niels Chri-

stian Charles, forstander på Troldkær og en 

af stifterne i 1989.

Troldkær har i dag 48 elever. 30 elever, der 
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for dagligdagen på værkstedet: kontakt til 

sagsbehandlere, praktikker, bolig og ud-

slusning til relevante og meningsfyldt be-

skæftigelse eller aktivitet.  I et tæt, vigtigt 

og virksomt samarbejde med værkstedsle-

derne.

 

Erhvervsrettet

Troldkær tilbyder værkstedsundervisning, 

hverdagslæring, erhvervsrettede praktikfor-

løb, boglig undervisning i samarbejde med 

VUC. Målgruppen er unge med boglige og 

manuelle indlæringsvanskeligheder og fysi-

ske, psykiske eller mentale handicap. 

De 2 virksomheder Fabrikken og Jels Vold-

sted giver gode muligheder for erhvervsret-

tede praktikker og forløb. Vi besøger sidst-

nævnte ved en sommerblank sø omgivet af 

skov.  Stedet har mange konkrete opgaver 

bor på skolen, en elev i botilbud, to dage-

lever og elever i udslusningsboliger.

Se dem i øjnene hver dag

Det er en god dag med høj blå himmel. Per-

fekt for en rundtur til skolens værksteder, 

mens Charles fortæller om skolens aktivi-

teter og holdninger.

- Det er vigtigt, at eleverne møder auten-

tiske og tilstedeværende ansatte på skolen.  Vi 

skal have kontakt med eleverne. Ordentlig 

kontakt, der skaber relationer. Uden mindst 2 

relationer hver dag til hver ung bliver medar-

bejderne fyret, siger Charles.

Dagligdagen på skolen foregår med opga-

ver på Troldkærskolens 3 værksteder og 2 

virksomheder. Værkstederne er Kost og Køk-

ken, Skov og Byg samt Metal og Vedlige-

hold, alle placeret på Koldingvej 13, centrum 

for skolen. Virksomheden Jens Voldsted med 

cafe og restaurant er beliggende i naturskøn-

ne omgivelser ved skov og sø et par kilome-

ter fra skolens hovedadresse.

Fabrikken, der er en moderne træindustri, 

er placeret i Rødding.

- Det hele skal hænge sammen for de 

unge. Vi skal se dem i øjnene – se alle  

som elskværdige. Forstå og kende deres 

baggrund. De skal føle sig trygge. Vi og de 

skal give noget til fællesskabet, som svarer 

til den virkelighed de vil møde – en virkelig-

hed, der også indeholder kaos, fortsætter 

Charles i en blandet snak om det betyd-

ningsfulde i arbejdet.

Troldkærskolen har fem kuratorer (kommer 

af det latinske ord curare og betyder at dra-

ge omsorg for), der hjælper og vejleder de 

unge med forholdene, der især ligger uden 

Lasse Skytte Frederiksen har produceret dette 
meterhøje kunstværk på metalværkstedet. Han 
har i skrivende stund sine værker udstillet i Ager-
skov Kunstforening. ➔
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ne. Så det er ikke en regelstyret kultur, men 

værdistyret og båret af fællesskab og en fæl-

les forståelse.  Det handler om, at det er 

medarbejdernes arbejdsplads og de unges 

hjem. Vores værdier er faglighed, omsorg 

og empati – det kræver meget af medarbej-

derne og medarbejderpleje er og har der-

for altid været en del af vores kultur

Troldkærs sjæl

Troldkær er et helhedstænkende og hel-

hedsorienteret tilbud, der omfatter under-

visning og boliger og dermed også mulig-

hederne for venskaber og fritidsaktiviteter, 

som skolen også understøtter eleverne i. 

På den måde adskiller Troldkær sig ikke væ-

sentligt fra flertallet af Ligeværds øvrige ud-

dannelsessteder, men dette runder, med 

skolens egne ord, Troldkærs sjæl af: 

Vi ved, at det kræver øvelse at færdes 

blandt de mange indviklede ord og begre-

ber, som samfundet sprudler af.

Vi ved, at det tager tid, overblik, indsigt og 

mange ressourcer at øge trygheden og styr-

ke udviklingen.

For at kunne føre disse unge mennesker 

ind i det hæsblæsende samfund, må man 

først og fremmest møde dem, hvor de er.

Lære dem at trives med deres egen hjer-

terytme – før de kan tage de næste skidt 

ud i det ukendte. 

fakTa oM 
TrolDkærskolen:

Troldkærskolen har 3 værksteder 
og 2 virksomheder:

Kost & Køkken sørger for at skolen 
altid dufter af mad og bagværk. Bru-
ger kun økologiske og bæredygtige 
varer. Leverer dagligt og punktligt 5 
måltider til alle på Troldkær.

Skov & Byg fælder træer, laver bræn-
de og kører det ud til kunder, saver 
tømmer til bestilte shelters og bålhu-
se. Slår græs, klipper hæk, river gårds-
pladsen og rydder for sne.

Metal og Vedligehold fremstiller 
produkter, hvor eleverne lærer at buk-
ke, valse, bore, save, skærebrænde 
og svejse. Eleverne lærer også at re-
parere cykler og scootere, og de kan 
få undervisning i at tegne måle og 
beregne. Herfra passes skolens byg-
ninger (og sjæl)

Fabrikken fremstiller produkter i træ 
til erhvervslivet under normale ar-
bejdsvilkår. Underleverandør af træ-
varer til forskellige butikker, møbel-
virksomheder og trælasthandler.

Traktørstedet Jels Voldsted cafe i 
dagligdagen, restaurant til bryllupper, 
konfirmationer osv. Events med fo-
kus på udfordringer i naturen tilby-
des. Triatlon, træklatring, hulebygge-
ri, svævebaner…

Troldkær tilbyder STU.
Troldkærskolen har 20 ansatte og 48 
elever.

Læs mere på: www.troldkaer.dk

i forbindelse med produktion, salg og ser-

vicering af kunder. Stedet har 2 ansatte til 

5-10 elever. Cafeen er åben i dag:

- Undervisningen foregår i små bidder, 

så alle er med. Ingen retter er vanskeligere, 

end de unge kan lære dem. Undervisningen 

omfatter hygiejne, forarbejdning, præsen-

tation og servering – alle opgaver i forbin-

delse med at drive en café. Det er ting, de 

unge også kan bruge fremadrettet, fortæl-

ler værkstedslederne Lars Johannesen og 

Lykke Nielsen.

Arrangementsvirksomheden på Jens Vold-

sted er omfattende og dækker over motor-

cykeltræf den 2. søndag i hver måned, kon-

firmationer, bryllupper og Café hver tirs-

dag, torsdag og søndag. Samlet er der plads 

til 250 gæster.

Ingen stramme regler

Troldkær er en skole med botilbud. Elever-

ne bor således på skolen eller i udflytterbo-

liger. Ganske få elever er dagselever.

- Vi har ikke stramme regelsæt om f.eks. 

sengetider og oprydning, siger Charles, 

mens vi ”inspicerer” en lejlighed i de nye-

ste boliger. Det omfatter et stort værelse, 

toilet og bad, en hems og et lille tekøkken.

- Vi mener, at accept af forskellighed 

bygger på en fælles kultur og udvikling af 

tolerance. Der er en spejling i de sociale fæl-

lesskaber, vi har i værkstederne og i boliger-

Kasper Rasmussen har fuldt blus på svejseappa-
ratet. Han er uddannet maskinarbejder og i prak-
tik på Troldkærskolen. Han vil gerne have ophol-
det ender med en stilling som lærer. ➔

Formiddagsmøde på Troldkær. Hygge og almindelig snak overbordene inden meddelelserne om 
ugens aktiviteter.
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