Jeg har jo set dem vende hjem

med rank ryg
Tekst & foto: Peter Christensen

Jørgen Otto Jørgensen tiltrådte som nyvalgt borgmester på Ærø
den 1. januar. Han er også mangeårigt medlem af Ligeværd.
- Der er mange ildsjæle på øen. Vi har mange praktikværter

- Der er stor forskel på at fornemme problemerne og møde

med et godt samarbejde med skoler og uddannelsessteder. Vi

mennesker på det grundlag frem for at møde mennesker med et

har alle en god forståelse for at tage imod og tage os af de

stykke papir, der blot skal holde kommunen så fri for udgifter

unge, der har brug for andre muligheder og særlig hjælp. Ærø

som muligt. Og jeg har jo også hørt om tilbud, der tilsyneladende

er gennemsyret af vilje til at tage hensyn til de unge, siger Jør-

blot har det formål, forstætter han.

gen Otto Jørgensen.
Ærø har flere tilbud til unge med særlige behov. Ærø Efter-

Et overskueligt lokalsamfund

skole er et tilbud, Poppelgården et andet, og i maj 2014 kommer

Ærø er et overskueligt samfund, hvor man har øje for hinanden

et tredje tilbud til. Det drejer sig om Det Gamle Værft på havnen

på den gode måde, og hvor det er muligt hurtigt at lære nye at

i Ærøskøbing, som er ved at blive omdannet til oplevelses- og kul-

kende og blive en del af det lokale liv. Det er trods alt begræn-

turcenter med udgangspunkt i den maritime kultur. I den forbin-

set, hvor langt væk hjemmefra, man kan komme på Ærø.

delse er de unge også tænkt ind til at spille en rolle med muligheder for aktiviteter og undervisning på havnen.

- Jeg er helt klar over, at det kan være svært for forældre at
give slip på den unge for en periode, særligt når de er bevidste
om, at den unge har problemer med at klare sig, men her på øen

En anderledes tænkning

kan vi tilbyde tryghed og muligheder for at bryde mønstre, få nye

Jørgen Otto Jørgensen er uddannet folkeskolelærer. Det ud-

venner, se og udnytte sine egne muligheder og derigennem få

gangspunkt og medlemsskabet af Ligeværd giver sig udslag i en

nyt selvværd, siger Jørgen Otto Jørgensen.

anderledes tænkning om unge med særlige behov, end den der

Helt i tråd med den måde at tænke på udvikler Ærø brede til-

desværre hersker i en del kommuner i Danmark. Hvor disse

bud og samarbejder, og eleverne fra Ærø Efterskole og Poppel-

kommuner ser mere på penge end indhold, begrænser de un-

gården kommer også naturligt til at indgå i de større sammen-

ges valgmuligheder og holder dem hjemme i egne ofte skrabe-

hænge i projektet på Det Gamle Skibsværft. Og ligeledes helt i

de tilbud, tænker Ærø Kommune med udgangspunktet i de un-

flugt med denne ærøske måde at tænke på, er det store flertal af

ges situation og behov.

eleverne på Ærø Efterskole og Poppelgården også unge fra andre

- Vi forsøger at have fokus på den enkelte unge på et tidligt
tidspunkt, og vi opsøger det gode samarbejde med andre kom-

Ærø er en lille kommune med 6400 indbyggere. Øen har for-

muner og skoler og uddannelsessteder i andre kommuner, for-

delen ved at være den lille enhed med nærheden som kende-

tæller Jørgen Otto Jørgensen.

tegn. Og ulempen ved at være en lille enhed, der skal håndtere

- Det kan være meget vigtigt for de unge at komme ud af de

en stadigt mere kompliceret lovgivning.

sammenhænge, hvor de måske ikke helt slog til. De skal ud og

- Indbyggertallet har været dalende de senere år, og Ærøs ar-

bryde de onde mønstre, de ikke kunne bryde ud af i det vante

bejdsmarked er begrænset. Det giver nogle særlige udfordringer

miljø. Derfor er tilbuddene i andre kommuner rigtig vigtige. Jeg

for os. Det bliver sværere og sværere for os, som kommune, jo

har set dem så mange gange, allerede i min tid som folkeskole-

mere teknokratisk og kompliceret lovgivningen bliver. Alene det

lærer, de unge der kom tilbage med rank ryg og fornyet tro på sig

at følge med lovgivningen er et stort arbejde for en kommune af

selv efter at have fået de helt rigtige muligheder i nye sociale

Ærøs størrelse, og vi bliver jo straffet økonomisk, hvis vi ikke føl-

sammenhænge med nye kammerater, forklarer Jørgen Otto Jør-

ger lovgivningen, slutter Jørgen Otto Jørgensen.

gensen sin holdning på området.
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kommuner end Ærø.
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Øjnene fortæller alt
Tekst: Peter Christensen

Engagerede voksne og plads til alle er nøgleordene på Ærø Efterskole.

Et koncentrat af Ærø Efterskoles værdi

heder og udfordringer på skolen. Skolen

ne artikel, da han selvfølgelig er interesse-

grundlag vil lyde: Eleverne skal opnå selv-

rummer billedværksted, gartneri, land-

ret i et godt samarbejde med kommunen.

værd og viden om det de faktisk kan gen-

brug, musik, sport, sejlads, teater, heste

- Vi fik den besked, at hvis ikke Ærø Ef-

nem et miljø, der bygger på tryghed, ær-

samt boundervisning, boglig undervisning

terskole holdt op med at fortælle eleverne

lighed og respekt for hinandens forskellig-

og specialundervisning.

om alle de muligheder de havde efter op-

heder. Undervisningen skaber udvikling på

- Vi har tidligere haft op til 90 elever,

en base af fællesskab, glæde, entusiasme

men det har i år været lidt sværere at få

og praktiske faglige aktiviteter og under-

fyldt helt op på skolen, fortæller forstande-

visning.

ren Thomas Hein.

holdet på efterskolen, ville kommunen lukke for pengekassen, fortæller han videre.
- Det er min vurdering, at det kostede
os 15 elever, som jo er dem vi mangler i at

Under disse fine ord lever og arbejder

Han henviser her blandt andet til en

32 ansatte – 22 af dem er undervisere - og

særlig oplevelse med en kommune, han

75 elever i en hverdag med mange mulig-

ikke ser nogen grund til at navngive i den-

være fyldt op.
En bred elevgruppe
Al undervisning på skolen er praktisk orienteret med det samarbejde det kræver at
arbejde f.eks. i et landbrug eller i sejlads.

”Ærø Efterskole er bedre end en almindelig efterskole.
Det er en oplevelse. Man lærer at blive mere
selvstændig og klare sig selv”.

Hus 1
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Netop sejladsen har ligget lidt stille i nogen tid efter den frygtelige Præstøulykke,
men Thomas Hein regner med, at der
kommer vind i sejladsen igen i 2014.
- Vi arbejder med praktisk pædagogik

med udgangspunkt i vores værksteder og
vi arbejder med tydelighed og struktur. Det
er vigtigt, at eleverne kender rammerne,
når de er så forskellige som de er og har
den indvirkning hinanden, som de selvføl-

”Det bedste er, at man møder nye mennesker
og får de bedste venner man kan ønske sig.
Vi kan i hvert fald bevidne det, for vi har fået
de bedste venner vi kunne ønske os”.

Marisa TB og Camilla L

gelig har et sted som Ærø Efterskole. Derfor er det vigtigt, at de kender rammerne
og værdierne for vores samvær, fortæller
Thomas Hein.
- Vi har en bred gruppe af elever med

kvartal. Er de inde i en god udvikling og

Samarbejdet på Ærø

særlige behov. Vi prøver så godt vi kan at

god motivation på et værksted er et skift

Ærø Efterskole arbejder tæt sammen med

styre optaget af elever, så antallet af sær-

ikke påtvunget

Poppelgården, hvor de unge med interes-

ligt udfordrede elever ikke fylder mere end

- Det vigtigste og den bedste oplevelse

se og talent for landbrug kan tage en

skolen og den resterende del af elevgrup-

for os på skolen er, når vi kan se i elevernes

praktisk erhvervsuddannelse som land-

pen kan bære.

øjne, at de er vokset og ser nye mulighe-

brugsassistenter. I lighed med Poppelgår-

der, fordi de ved de kan og duer til noget.

den samarbejder efterskolen også med en

Øjnene fortæller alt

At de er bevidste om, at uanset de kan

række landmænd på øen, hvor eleverne

I gennemsnit er der en lærer for hver 8-9

køre traktor eller er gode til at læse er de

kan komme i praktik i højsæsonen.

elever. Det kan dog variere betragteligt.

lige meget værd, fortæller Thomas Hein.

Ærø Efterskole udbyder STU og under-

Nogle aktiviteter kræver flere lærere til en

Ærø Efterskole vægter også, at elever-

gruppe elever, for eksempel sejlads hvor

ne ved hvad de efterfølgende skal stille op

minimum 2 lærere er påkrævet, andre ak-

med deres fritid. På skolen dyrker eleverne

- Vi glæder os meget til etableringen af

tiviteter kan uden problemer rumme flere

således sport blandt andet fodbold og mu-

Det Gamle Værft på havnen. Vi får nogle

elever. Det gælder for eksempel musik-

ligheden for bueskydning.

ekstraordinære muligheder til eleverne på

søger muligheden for at udvide tilbuddet
til også at omfatte EGU.

værkstedet. 25 elever følger i denne peri-

- En del elever bliver bidt af bueskyd-

havnen. Vi vil i den forbindelse udvide vores

ode boundervisning ud over de faglige ak-

ningen, og vores lærere møder med mel-

sejladslinje til, eventuelt at tilbyde en uddan-

tiviteter.

lemrum gamle elver til stævner rundt i lan-

nelse som ubefaren skibsassistent, forklarer

det, fordi eleverne har holdt fast i at skyde

Thomas Hein om de muligheder der tegner

med bue og pil.

sig i horisonten for samarbejdet på Ærø.

Eleverne kan skifte værksted 4 gange i
løbet af opholdet. De får en udtalelse hvert
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Praktisk landbrugsuddannelse på

Poppelgården
Tekst og foto: Peter Christensen

Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole er en praktisk jordbrugsskole,
hvor de unge kan blive uddannet indenfor landbrugsområdet.

12

Poppelgården på Ærø tilbyder en 3-årig uddannelse som opfyl-

ser. Hidtil har alle elever kunnet bestå alle eksaminer og derefter

der kravene til landbrugsassistentuddannelsen, og som noget

har størsteparten fået job indenfor det grønne område samt i he-

forholdsvis nyt tilbyder de også en STU som landbrugsmedhjæl-

stebranchen. Så Poppelgården betegner det som en succes og

per, som er mere individuelt rettet mod den enkelte unge.

Stine La Boube giver gerne skolens dygtige lærere, æren for det.

- Vi har gennem alle årene samarbejdet med Dalum Land-

- Vi samarbejder også med Det ny Havredal om elever, der

brugsskole om undervisningen, som tager udgangspunkt i Land-

har brug for at udvikle deres sociale kompetencer eller trygheden

brugsassistentuddannelsen. Alle de fag som eleverne undervises

i det lille tætte miljø, vi har her på stedet, fortæller forstander Sti-

i er således eqivalente med det andre unge skal igennem på de

ne La Boube om det konkrete samarbejde bag mulighederne på

ordinære landbrugsskoler.

Poppelgården.

Eksaminerne på Poppelgården er

praktiske og er udviklet i samarbejde med Det Ny Harvedal, Da-

Poppelgården er et fungerende landbrug, hvor eleverne kan

lum Landbrugsskole og Fællesudvalget for Landbrugsuddannel-

uddanne sig gennem praktisk arbejde. Poppelgården har kød-
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kvæg, kødgeder, heste, får og som noget nyt skal de også have

- Jeg er ikke så interesseret i dyrene. Det er landbrugsmaski-

15 frilandssøer til at gå på Teglgården i Bregninge. Produkter fra

nerne der har min store interesse, lyder Mathias bud på et frem-

landbruget, kød, grøntsager, frugt og bær og krydderurter, sæl-

tidigt job i landbruget.

ger Poppelgården lokalt til f.eks. høstmarked og julemarked, ligesom de jævnligt leverer til øens restauranter og gårdbutikker. De

Se mønstret bag eleven

er en del af Ærø Fødevarenetværk, hvor der samarbejdes om ud-

Poppelgården har 16 elever i alderen 18-25 år fordelt på Pop-

vikling af produkter mv.. På den måde oplever eleverne, at resul-

pelgården og to udslusningshuse. Gruppen af ansatte omfatter

taterne af deres anstrengelser bliver anvendt af andre menne-

7 lærere. Poppelgården har ud over den praktiske landbrugsfag-

sker.

lige undervisning, som også omfatter muligheden for traktorkø-

- Vi har også et tæt og godt samarbejde med 10 praktikværter på øen, landmænd, som er matchet til at arbejde og samar-

rekort og erhvervelsen af et sprøjtebevis, boundervisning i Poppelhuset og Lammehuset.

bejde med vores gruppe af elever. I praksis er hver enkelt elev

Boundervisningen omfatter undervisning i indkøbsplaner,

matchet med hver enkelt praktikvært, fortsætter Stine La Boube.

madplaner og rengøringsplaner, og naturligvis at føre planerne

De lokale landbrug fungerer som værksteder, så hvis skolen

ud i livet. Nøgleordet på Poppelgården er struktur og tid til hver

mangler noget jord at pløje, mink at passe eller en maskine at re-

enkelt elev.

parere, så er mulighederne mange og alsidige. Dette er til fælles
gavn og glæde for alle parter.

- Vi er et lille sted som er gode til nærhed, at have øje for hver
elev og have fleksibiliteten til at yde den ambulancetjeneste, der

Derud over har vi et super samarbejde med de øvrige uddan-

nogle gange kan være nødvendig. Vi skal kunne kigge om ”bag”

nelsesinstitutioner her på øen. Alle er interesseret i at bevare og

eleverne og se hvad der er af problematikker. Vi kræver af de

udvikle vore skoler, idet de skaber arbejdspladser på Ærø. Bl.a. er

unge, at de taler ordentligt til og om hinanden. De skal tænke

vi rigtig glade for at Ærø Efterskole har en landbrugsafdeling og

positivt og se hvad både de selv og de andre elever kan. Jeg synes

et hesteværksted, da det ofte er naturligt for disse elever at fort-

vi er gode til at få dem til at turde afprøve det ukendte, forklarer

sætte indenfor området på Poppelgården. De finder en god

Stine La Boube.

tryghed i at blive på øen.

- Vi har flere gange oplevet unge der i en alder 19-20 år ikke

Som noget helt nyt er eleverne blevet inviteret af en lokal re-

vidste, hvilken diagnose de havde, hvis de havde en. Vi oplever

stauratør til at lave 3 retters menuer én gang om måneden af

også, at når de får vished om det, kan vi sammen med eleven se

egne produkter. Målet er at eleverne én gang årligt skal lave en

mønstrene og i fællesskab arbejde med dem, slutter hun.

menu til restaurantens og skolens medarbejdere. Derved har skolen adgang til et professionelt og levende køkken. Der lægges
også meget vægt på at kunne klare så mange af hverdagens facetter som muligt, hvor tilberedning af mad er én af dem.
Lærer hurtigere med praktisk uddannelse
Mathias Stampe, 18 år og fra Næstved, og Michelle Grøn Overby, 20 år og fra Undløse på Holbækegnen, er to af eleverne på
Poppelgården. De har begge været på gården i godt et par år og
er til sommer færdige med deres uddannelser indenfor landbrugsområdet.
- Jeg har lært tingene hurtigere end jeg troede, og jeg er ikke
bange for at komme ud i et arbejde, siger Michelle.
- Vi har lært at arbejde godt sammen. Det har jeg ellers ikke
været vant til at skulle, fortæller Mathias.
De er begge glade for deres tid på Poppelgården, men nu,
hvor de snart kan afslutte uddannelsen, glæder de sig til at komme videre og ud at bruge det de har lært alt om landbrugsmaskiner lige fra reparation og svejsning af maskiner til indstilling af
såmaskine, dyrehold, foderplaner og værdier og afgrøder – om
at drive et landbrug.
- Jeg vil gerne ud at arbejde med malkekvæg. Min drøm er en
gang at få min egen gård, siger Michelle.
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Oplevelser og læring
på Ærøs gamle skibsværft
Tekst & foto: Peter Christensen

Den 9. maj 2014 åbner Det Gamle Værft i Ærøskøbing Havn med et oplevelsesog læringscenter, der også kommer unge med særlige behov til gode.

- Vi vil få et samarbejde med Ærø Efter-

bing Havn. Værftet lukkede for 12 år si-

bliver finansieret af og bliver en del af mu-

skole og Poppelgården og har rigtig me-

den, men genopstår nu som et maritimt

seumsverdenen, griner Christian Albertsen

get at tilbyde de unge til deres kompe-

oplevelsescenter og et kulturcenter for

og svarer med et glimt i øjet: - Nej da. Det

tencemapper, understreger Christian Al-

hele øen. Hjertet i Det Gamle Værft er re-

ville bare betyde, at alt det, vi siger, skal

bertsen, der står i spidsen for etablerings-

staureringen og bevaringen af gamle nit-

være sandt, og så ville vi jo ikke have plads

fasen af Det Gamle Værft.

tede jernskibe. Det er herom de faglige

til den gode historie, sømandshistorien.

- Det gamle Værft bliver et fantastisk

aktiviteter vil foregå, men centret har

pædagogisk redskab og en ”legeplads”,

også muligheder for afholdelse af arran-

Råstoffet

hvor de unge kan lære ting de ikke kan

gementer, udstillinger og koncerter til

Råstoffet bag aktiviteterne på havnen er,

lære andre steder. Garanteret håndværk af

glæde for alle øboerne.

ud over selve bygningen, skibene: Det

høj kvalitet. Gammelt håndværk og gamle
teknikker.
Det Gamle Værft er en socialøkonomisk virksomhed beliggende i Ærøskø-

- Det skal være et mangfoldighedens
hus. Et levende hus. Et multisted med muligheder og tilbud for alle, pointerer Christian Albertsen.

Gamle Værft omfatter lejrskoleskibet Fylla, M/S Vito og M/S Angelo.
Skonnerten Fylla er et lejrskoleskib,
som unge fra Ærø, Fåborg-Midtfyn og
Svendborg Kommune bruger til at lære det
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National betydning

maritime liv at kende med alt hvad det in-

Bag Det Gamle Værft står Udvik-

debærer af oplevelser, arbejde og samar-

lingsfonden, som er etableret af

bejde. Lejrskoleskibet kan naturligvis også

brødrene Christian og Frans Al-

lejes af andre, men de skal være hurtigt

bertsen. Projektet med restaure-

ude i rigtig god tid. Der er rift om Fylla.

ringen af de gamle jernskibe har

M/S Vito er på 122 brt. Det blev bygget

en lang række sponsorer. Blandt

i 1907 og var under tysk flag ind til 1929,

disse er skibsbevaringsfonden.

hvor skibet kom under dansk flag under

- Det er Skibsbevaringsfon-

navnet Freja af Stubbekøbing. Vito sejlede

dens opfattelse, at Det Gamle

i Nord- og Østersøen op til 50’erne og er et

Værft har national betydning.

af meget få bevarede små lastskibe fra sin

Der er andre steder, som arbej-

tid. Vito skal føres tilbage til lastskib, som

der med bevaring af træskibe,

er en skibstype, der mangler i bevaringen

men vi er det eneste sted som

af jernskibenes søfartshistorie.

arbejder med restaurering og

M/S Angelo er ligeledes på 122 brt.

bevaring af gamle jernskibe,

Det blev også bygget i 1907, i Holland. I

forklarer Christian Albertsen.

1910 blev skibet forlænget på Ring Ander-

På spørgsmålet om det så

sens Jernskibsværft i Svendborg. Derefter

betyder, at Det Gamle Værft

sejlede skibet Marstal-Rudkøbing-Svend-

borg til 1918, hvor den blev solgt til Norge
og blandt andet sejlede på Oslofjorden.
Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond støttede et hjemkøb af M/S Angelo. Den Norske Rigsantikvar støttede også hjemmekøbet på tværs af grænsen og viste på den
måde det vigtige i at restaurere og bevare
det gamle fartøj. I 2011 blev ringen sluttet
for M/S Angelo, der vendte tilbage til det
Sydfynske Øhav.
Udfordringer og muligheder
- Restaureringen af Angelo er helt sikkert
en stor mundfuld. Vi har de fulde tegninger over skibet, så vi kan bringe det tilbage i sin gamle stand. Økonomisk skal vi
bruge 40 mio. til restaureringen. Når restaureringen er færdiggjort skal skibet
igen sejle, turistsejlads, i det Sydfynske
Øhav, fortæller Christian Albertsen om
skibets fremtid.
Inden da skal skibet gennemgå en del
pladearbejde, nitning og smedearbejde.
Det er her, og i forbindelse med restaureringen af Vito og de andre aktiviteter på
Det Gamle Værft, at de unge får nogle ekstraordinære muligheder og tilbud.
- Vi har helt sikkert en hel del at tilbyde
de unge til deres kompetencer, gentager
Christian Albertsen.
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