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Elmelund

bliver en del af landsdækkende netværk
- Kæmpestort.
Keld Hvalsø Nedergaard fra Den hel-

Han besøger som en fast tradition de

skal ikke uddanne mennesker til ingen-

nye medlemmer af netværket.

ting, forklarer Keld Hvalsø Nedergaard.

tentiale hos Elmelund og ikke mindst Thy

Masser af skov-erfaring

en ung et arbejde i udsigt, så skal der også

STUs arbejde i Nationalpark Thy.

Netværket arbejder for unge med særlige

være noget til dem, når de er færdige, un-

behov, og netop derfor har Alice og Elme-

derstreger Alice Andersen.

hedsorienterede Indsats ser masser af po-

- Jeg har ikke set noget tilsvarende.
Altså samarbejdet med Nationalparken.

- Ja. Hvis vi sætter noget i værk - sætter

lund netop meldt sig ind i DHI.

Det er jo et enormt område med et enormt

- Jeg synes, det er inspirerende at få

potentiale, siger Keld Hvalsø Nedergaard.

besøg. Så kan vi få nogle erfaringer og

FAKTA OM ELMELUND:

Han er leder af netværket Den helhedsori-

idéer. Keld Hvalsø Nedergaard snakker

Elmelund er et uddannelsessted for

enterede Indsats (DHI) og kigger forbi

også om, at DHI godt kunne tænke sig no-

sentudviklede unge mellem 18 og

Thisted.

gle samarbejdspartnere, og det vil vi gerne

25 år.

være med til. Vi har jo masser af erfaringer

Du kan læse mere om Elmelund på:

fra skoven, understreger Alice Andersen.

www.elmelund-jbf.dk

Niche for turisme og natur
Det gør han for at møde Elmelund og så

De er begge enige om, at netop au-

for at opleve hele Elmelunds projekt ude i

tenciteten er vigtig. Ude i skoven betyder

Elmelund består af:

Nationalparken.

det, at de unge kan få støvler på og så

•	Nørrealle - Botilbud med 10 plad-

- Uanset om det handler om STU’en
eller ej, så er der en niche her for natur-tur-

komme ud og mærke et bøgeblad med
fingrene.

ser
• Kvisten - Botilbud med 10 pladser
•	
Thy STU og Skovhjælperlinjen -

isme og for at uddanne unge ind i det, som
er meget stort. Så må vi se på de uddan-

Ikke uddanne til ingenting

STU i samarbejde med National-

nelsesmæssige rammer, nævner Keld Hval-

- Når uddannelsen er på et autentisk ni-

park Thy

sø Nedergaard.

veau, så kan de også bruges til noget. Vi

•	
Toppen - udslusningstilbud med
10 pladser
• Bakken - Bostøtte med 7 pladser
•	
Klubben - Fritidstilbud med 40
pladser
•	Skovhjælper - Beskyttet beskæftigelse
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