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Ny undersøgelse af STU
Thy STU i Nationalpark Thy
Marianne Jelved om STU
Når reformen får sin vilje

årgang 33

Grennessminde Birkerød
Grennessminde er et specialundervisnings–
og dagbehandlingstilbud for børn og unge
med særlige vanskeligheder.
Vi tilbyder også individuelt tilrettelagt
ungdomsuddannelse – STU

www.grennessminde.dk

En særlig vigtig
revision
I 2013 skal den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse
(STU) revideres. Revisionen af lov nr. 564 om STU’en er en
af de helt store fokuspunkter for Ligeværd.
Derfor har STU’en en stor plads i dette nummer af Ligeværd.
Ligeværd kaster al sit engagement og sin ekspertise
ind på vægten til fordel for de unge med særlige behov. I

Tornevangsvej 97
3460 Birkerød
4582 9515

den forbindelse er det vigtigt at få en velargumenteret og
kvalificeret revision af STU’en, som bygger på den virkelighed de unge møder under et STU-forløb, der kan munde
ud i en justering af eventuelle åbenlyse uhensigtsmæssigheder eller deciderede urimeligheder.
En kvalificeret revision af STU’en, som alle er pligtige til
at give de mange unge, bygger først og fremmest på en
lyttende og velargumenteret debat fra alle vinkler. Ligeværd fortsætter med en række artikler i dette nummer

…vild udvikling i dit tempo

sine indspark til revisionen af STU’en.
I dette nummer kan du læse en reportage og interview
med såvel lederen og nogle unge STU-elever på Nr. Vesterskov i Vendsyssel. Nr. Vesterskov er en af de skoler,
som en ny undersøgelse af STU, tager udgangspunkt i.
Cand. mag. i lærings- og forandringsprocesser Kathrine
Vognsen, Aalborg Universitet, som har foretaget undersøgelserne, skriver sine hovedkonklusioner i en artikel i Ligeværd.
Den lokale kritik af tilbuddene til unge med særlige
behov har været massiv i Sønderborg. På initiativ af Ligeværds lokalforening har politikere fra Sønderborg Kom-

Erhvervsskolen Vestjylland tilbyder en helhedsorienteret
uddannelse til unge der ikke har forudsætningerne for at
påbegynde et ordinært uddannelsestilbud.
Eksempler på forløb
· STU
· Kursusforløb indenfor håndtering af motorsav og
småmaskiner, natur og miljø, landbrug, køkken.
· Uddannelses- og erhvervsafklaring.
· Dagtilbud på skolens egne linjer indenfor landbrug,
køkken, håndværk og pedel.
· Kompetence afklaring, personligt, socialt og fagligt.
· Bo tilbud i egen lejlighed med personlig støtte.
· Kollegie tilbud med tilknyttede uddannelsesophold på
Erhvervsskoler, VUC, landbrugsskole m.v.
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mune været på en tur for at få inspiration til en revurdering
af de lokale STU-tilbud. Turen bragte politikerne til Bøgevangsskolen i Vejle og Troldkærskolen i Rødding.
Bo- og uddannelsesstedet Elmelund ved Thisted og
Thy STU har indledt et interessant og perspektivrigt samarbejde med Nationalpark Thy.
Ligeværd vil i de kommende numre af bladet fortsætte
med at fortælle historien om STU og give sine indspark til
revisionen af loven om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.
Bladet Ligeværd byder læserne velkommen til 2013.
God læselyst.
PC
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at få de unge godt videre
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04 Svært
Nr. Vesterskov overvejer at etablere en socialøkonomisk virksomhed

finde sig selv og den rigtige plads i sam07 Atfundet
- kan man kalde det uddannelse?

Cand. mag. Kathrine Vognsen har udarbejdet
en undersøgelse af STU i forbindelse med et
speciale på AAU
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Politikere fra Sønderborg på tur
Tre politikere havde den lokale ildsjæl i Ligeværds lokalforening, Jørn Thrane, taget med
på tur for at se på STU-tilbud

13

Elmelund bliver en del af landsdækkende
netværk
STU Thy samarbejder med Nationalpark Thy

14

Det er på sin plads at diskutere en særlig
STU-ydelse
Kulturminister er trådt tilbage som formand
for Ligeværd. Vi bad Marianne Jelved give
hendes bud på de store udfordringer i 2013

16

Stafetten
Stafetten er denne gang skrevet af Orla Hav,
socialdemokratisk folketingsmedlem og formand for Børne- og Undervisningsudvalget.

Temamøde og generalforsamling i
Landsforeningen Ligeværd
Landsforeningen Ligeværd afholder temamøde og generalforsamling i Vejle fredag den 15.
til lørdag den 16. marts

20 Lige værd at vide
går det mon når førtidspensions24 Hvordan
reformen får sin vilje

Tonny Brøgger, sekretariatet Ligeværd, gennemgår det overordnede indhold i reformen

næver
26 Rummelige
Projektet "Fællesskab med mere perspektiv"

uddanner smede, vvs'ere og andre håndværkere til mentorer for unge med særlige behov

i EU
28 Ligeværd
Ligeværd deltager i EU-støttet projekt med 5

partnerlande, der skal få flere mennesker med
særlige behov i arbejde

Gamle By
29 Den
Den Gamle by har planer om, blandt andet i

samarbejde med Ligeværd, at skabe praktikog arbejdspladser for unge med særlige behov
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Tekst: Tinka Brøndum foto: Nr. Vesterskov

Svært at få de unge

godt videre
Nr. Vesterskov overvejer at etablere en socialøkonomisk virksomhed, hvor de unge
STU-elever kan tilbydes job med løntilskud efter endt uddannelse.
Det er vigtigt for os at få de unge godt

- Flere af vores unge har svære ADHD-

skal rykke sig så meget som muligt – fag-

herfra. De skal ikke rejse ud til ingenting.

problematikker og intellektuelle vanskelig-

ligt, personligt og socialt. Da de fleste

Vi forsøger at få dem afklaret, mens de er

heder. Flere af dem har så store vanskelig-

STU-elever ”slår knuder på sig selv i klas-

her, selvom det ikke ligger i STU-uddan-

heder, at de tidligere ville have boet på en

seværelset”, er decideret klasseundervis-

nelsen. Vi oplever desværre, at det bliver

døgninstitution. Alligevel tror de ofte, at de

ning i dansk og matematik stoppet. I ste-

sværere og sværere for kommunerne at

kan komme ud og arbejde et sted. Men

det lærer de unge nu dansk og matema-

finde gode botilbud og meningsfuld be-

store dele af arbejdsmarkedet af i dag har

tik, mens de læser madopskrifter, skriver

skæftigelse til vores unge, siger Karen Ga-

desværre ikke råd og kræfter til at beskæf-

indkøbssedler, handler ind, beregner fo-

densgaard, leder af den selvejende institu-

tige unge med store vanskeligheder og

dermængder, måler op i snedkerværkste-

tion Nr. Vesterskov ved Dybvad i Vendsys-

stort behov for støtte, siger Karen Gadens-

det m.v.

sel.

gaard.
Nr. Vesterskov tilbyder STU, individuelle

- Der findes gode beskyttede værkste-

eleverne kommer, så vi kan følge deres ud-

afklaringsforløb, bostøtte og dagtilbud til

der inden for pakkeri, keramik, glas osv.,

vikling i forløbet og se, hvor der er udvik-

unge med særlige behov. STU-eleverne har

men vores unge har behov for at komme ud

lingsmuligheder. Vores elever har altid fået

fyldt meget på stedet, siden den særligt til-

i luften og bruge sig selv. Derfor er vi i gang

at vide, hvad de ikke kunne i skolen. Vi prø-

rettelagte ungdomsuddannelse blev lance-

med at oprette en socialøkonomisk virk-

ver at booste deres stærke områder. Nogle

ret. I 2012 færdigjorde 10 unge deres STU

somhed og blive godkendt til beskyttet be-

gange bliver det så også muligt at løfte de

på Nr. Vesterskov. I øjeblikket er 18 elever

skæftigelse inden for gartneri og landbrug.

svagere områder, siger Karen Gadensga-

under uddannelse på den landligt belig-

På den måde vil vi kunne tilbyde de unge

ard.

gende institution, der har landbrug med

beskæftigelse, når STU’en er afsluttet.

Alle STU-elever indleder opholdet med

kødkvæg og heste, gartneri, maskinpark

- Vi forestiller os, at de kan arbejde her

at være rundt i de forskellige værksteder –

samt skovbrug med snedkeri, tømrerværk-

i en årrække, måske til de er op til 40 år. Vi

køkken og rengøring, kreativt værksted,

sted og køkken.

vil fortsat bestræbe os på at udvikle dem,

pedelopgaver, landbrug, hestehold, sme-

så de bliver i stand til at bestride en form

deværksted, skovbrug osv. Herefter tilknyt-

Fortsat beskæftigelse og udvikling

for job ude i samfundet. Vi ved, at der in-

tes de det eller de fagområder, der interes-

Nr. Vesterskovs medarbejdere og elever

den for landbrugssektoren er flere arbejds-

serer dem mest. De fleste er i virksomheds-

indgår i den undersøgelse, som cand. mag

givere, der gerne vil tage et socialt ansvar,

praktik flere gange. Afhængig af ønsker og

Kathrine Vognsen har gennemført af

når de unge er klar til at blive sluset ud på

muligheder kan det både være tæt på Nr.

STU’ens betydning for de unge. Kathrine

en arbejdsplads. Her kan vores tilbud om

Vesterskov og længere væk.

Vognsen konkluderer bl.a., at de unge er

yderligere afklaring være et godt spring-

glade for STU’en, men at den langt fra al-

bræt.

tid baner vej for beskæftigelse på arbejds-

4

- Vi udarbejder en PAS-analyse, når

Nr. Vesterskov har flere huse, hvor de
unge bor tre og tre sammen. Hertil kommer tre små boliger, hvor eleverne bor ale-

markedet. Og netop dét forhold har fået

Udvikler sig meget i STU-forløbet

ne – oftest som optakt til en udslusning fra

bestyrelse og ledelse på Nr. Vesterskov til

Læring til livet er afsættet for alle aktivite-

Nr. Vesterskov. Botræningen vægtes højt i

at tænke i helt nye baner.

ter på Nr. Vesterskov. Målet er, at de unge

bestræbelserne på at styrke de unges prak-
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Karen Gadensgaard ønsker Mia god ridetur. Mia
er færdig med sin STU til april, men hun er meget ked af at skulle forlade Nr. Vesterskov.

tiske og sociale kompetencer. Derfor skal
alle deltage i indkøb, madlavning, rengøring, tøjvask, fritidsaktiviteter m.v. med
støtte fra stedets botrænere. De skal også
deltage i foredrag og andre fællesarrangementer.
- Mange af vores elever mangler helt
basal viden, f.eks. omkring hygiejne. Derfor trækker vi mange fagfolk herud. Vi har
f.eks. haft besøg af en sexolog, en læge,
en tandlæge og en ergoterapeut, fortæller
Karen Gadensgaard.
Sager kan trække i langdrag
Et års tid før STU-eleverne er færdige med
deres uddannelse, begynder Nr. Vesterskov typisk at opfordre kommunerne til at
få afklaret, hvad der skal ske med de unge
efter endt uddannelse. Nogle gange besværliggøres afklaringerne af, at der er
hyppige skift i sagsbehandler-korpset. I
andre tilfælde kan manglende beslutninger omkring fremtidigt forsørgelsesgrundlag, mangel på boliger med tilstrækkelig
bostøtte eller uafklarede forhold omkring
beskyttet beskæftigelse trække sagerne i
langdrag.
I enkelte tilfælde er det endt med, at
den unge får forlænget sit ophold på Nr.
Vesterskov med et eller flere afklaringsforløb, fordi kommunen ikke ved, hvor de skal
placere den unge.
Vil gerne blive på Nr. Vesterskov
20-årige Mia Elena Pedersen vil hellere

Ligeværd februar 2013
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Nicklas er meget afklaret omkring sin fremtid.
Han vil tilbage til hjemegnen og have arbejde på
en gård med køer.

indadvendt, da han kom til Nr. Vesterskov
fra et efterskoleophold. Han ville ikke bo
med de andre, og de andre ville ikke have
noget med ham at gøre, fordi han var gnaNicklas har fået styrket de sociale og praktiske færdigheder på Nr. Vesterskov, hvor han udover
arbejdet med køerne har pligter med indkøb, madlavning og rengøring.

ven. Nu er han blevet meget mere social.
Han bor med to andre i Nr. Vesterskovs
gule hus, og hans lune bemærkninger og
tørre humor bevirker, at der ofte er venner

end gerne have sit ophold forlænget. Hun

omgås andre og ryger ikke ind i så mange

er færdig med sin STU til april i år og kan

”tøsekonflikter” mere. Men hun har stadig

Nicklas er opvokset på en gård og har

ikke forholde sig til, hvad der skal ske der-

svært ved at styre hverdagen med indkøb,

haft svært ved at acceptere, at hans syns-

efter. Hun har tidligere boet på en gård

rengøring, mødetider på praktiksteder m.v.

handicap bl.a. gør det umuligt for ham at

hos en plejefamilie og vil helst arbejde

og synes, at hun helt sikkert kunne profi-

få traktorkørekort. På Nr. Vesterskov fodrer

med dyr. Hun vil kun flytte til et sted, hvor

tere af at blive på Nr. Vesterskov, hvis ste-

han køer og kalve, renser ud, henter ensi-

hun kan få sin fugl med og få lov til at hol-

det opnår godkendelse til beskyttet be-

lage, valser korn til foder m.v. Det er også

de hund. Allerhelst vil hun blive på Nr. Ve-

skæftigelse.

hans opgave at rive gårdsplads og slå græs

sterskov, hvor der er højt til loftet og for-

om sommeren. Han er pligtopfyldende og

ståelse for de problemer, som hendes

Bedre sociale færdigheder

ADHD afføder i forhold til at strukturere

19-årige Nicklas Hoff er i gang med sit 2.

Når han er færdig med STU, vil han til-

hverdagen.

trives i omgangen med dyrene.

STU-år på Nr. Vesterskov. Nicklas Hoff er

bage til Sulsted-området, hvor han kom-

Mia synes, hun har lært meget af at gå

bevilget pension, bl.a. på grund af et stør-

mer fra og kender mange. Udfordringen

på Nr. Vesterskov. Hun arbejder med he-

re synshandicap, og målet med hans STU

bliver at finde et botilbud, der tilgodeser

stene og har været i praktik på et kvæg-

er primært at styrke hans sociale færdig-

hans store ønske om at bo på hjemegnen

brug, hos en svineavler og hos en opdræt-

heder.

og hans håb om at få arbejde på en gård

ter af akvariefisk. Hun er blevet bedre til at

6

på besøg i huset.
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Nicklas fortæller, at han var ret sur og

med køer.

At finde sig selv
og den rigtige plads i samfundet
- kan man kalde det uddannelse?
I juni 2007 vedtog Folketinget enstem-

STU’en har stor betydning i arbejdet på at

migt STU-loven (Lov 564) om en 3-årig

give den enkelte unge optimale mulighe-

”Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannel-

der for at klare sig videre frem i livet, viser

se”. STU’ens formål er at give den unge

en undersøgelse lavet i forbindelse med et

faglige og sociale kompetencer til en så

speciale på Aalborg Universitet. Undersø-

selvstændig og aktiv deltagelse i voksenli-

gelsen har sit udgangspunkt på institutio-

vet som muligt og så vidt muligt til beskæf-

nen Nr. Vesterskov ved Dybvad i Nordjyl-

tigelse videre frem.

land og inddrager desuden Frederikshavn

Undersøgelsen af STU’ens betydning

og Brønderslev kommuner. Modningen

bygger på observationer og interviews

og arbejdet med refleksionsevnen og der-

med aktører, der på forskellig vis har berø-

af større forståelse for egne muligheder

ring med STU-processen. Ved at analysere

og begrænsninger, er den form for læring

erfaringer og beretninger om STU arbej-

under STU’en, der kan ruste den unge til

det, var undersøgelsens hensigt at skabe

højest mulig grad af selvhjulpethed videre

en dybere indsigt i den betydning STU’en

giver dem tid og ro til at få lært lidt mere

i livet.

har for de unge og for samfundet.

om, hvordan man gebærder sig, der måske

”I den periode de er her, kan
vi give dem nogle rammer
og en modningsperiode. Det
er jo ligeså meget den
treårige modningsperiode,
som STU’en giver, der giver
dem tid og ro til at få lært
lidt mere om, hvordan man
gebærder sig, der måske gør
dem mere rustede til at
være i samfundet.”

Tekst: Kathrine Vognsen, Cand.mag i Læring og forandringsprocesser,
Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet

STU’en har stor betydning

gør dem mere rustede til at være i samfunModning til selvhjulpethed

det.”

Det ”at modnes” er et centralt element i

STU’en har således ikke bare det formål

STU’en, hvor der tages udgangspunkt i de

at lære den unge faglige og sociale kompe-

områder, den enkelte unge har behov for

tencer med henblik på den højest mulige

at udvikle og modnes i forhold til. Det er

grad af selvhjulpethed og at ruste dem til

vigtigt at give den unge tre års ro til at fin-

samfundets krav. Men også de mere eksi-

de sig selv og få afklaret sine muligheder

stentielle dimensioner er vigtige, som ek-

Som lederen på Nr. Vesterskov, Karen Ga-

sempelvis følelsen af at kunne noget, at

densgaard, påpeger:

være en succes i eget liv. UU-vejleder i Jam-

”I den periode de er her, kan vi give

merbugt Kommune, på undersøgelsestid-

dem nogle rammer og en modningsperio-

punktet UU-vejleder i Brønderslev Kommu-

de. Det er jo ligeså meget den treårige

ne, Lene Hedemand siger:

modningsperiode, som STU’en giver, der

”De får tre års ro til at finde sig selv.
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“Udgangspunktet skal være
den enkelte og dennes
behov. Vi skal skabe
mulighed for, at de unge
kan opnå kompetencer,
hvor de kan komme til at
føle sig mere værdsatte,
mindre byrdefulde, og
samtidig skal de have
mulighed for at opbygge de
værdifulde venskaber, som
er så nødvendige for at få
så godt et socialt liv som
muligt. Det skal være slut
med at diskriminere på
dette område.”

har fået ”lige muligheder” bygger på be-

gruppe unge tilbydes en mulighed for at

grebet uddannelse. Før STU’en, blev der ar-

uddanne sig, og at man netop anvender

bejdet med de unge ude på institutioner-

begrebet uddannelse om denne proces. At

ne. Netop motivationen hos den unge til

samfundet har givet disse unge et retskrav

læring i STU-processen, kan ligge i, at man

på uddannelse har en særlig betydning for

nu anvender begrebet uddannelse. Det fø-

hele grundlaget for STU’en, hvilket diskus-

rer videre til de mere eksistentielle aspekter

sionen i folketingssalen under STU-lovens

omkring muligheden for uddannelse, der

behandling i 2007 bar præg af. Det frem-

kan føre til øget selvværd og følelse af me-

går af dette citat af Tina Petersens (DF) ved

ning med tilværelsen. I den optik skaber

forslagets behandling:

selve ordvalget, italesættelsen af proces-

“Udgangspunktet skal være den enkel-

sen, betydning.

te og dennes behov. Vi skal skabe mulig-

Det at anvende ordet uddannelse i ste-

hed for, at de unge kan opnå kompetencer,

det for fx at kalde STU’en for et pædago-

hvor de kan komme til at føle sig mere

gisk forløb, kan dog have utilsigtede kon-

Mange af de her unge, de er jo simpelthen

værdsatte, mindre byrdefulde, og samtidig

sekvenser, for de unges forventninger til

så nederlagsprægede, når de kommer ind,

skal de have mulighed for at opbygge de

fremtiden, som underviser Birgit Bjerrega-

så de får tre år til at finde sig selv og finde

værdifulde venskaber, som er så nødven-

ard, Nr. Vesterskov, udtaler:

ud af, at de er rent faktisk en succes i deres

dige for at få så godt et socialt liv som mu-

”Jeg synes lidt STU’en er en narrehat

eget liv. Og den synes jeg er meget vigtig.”

ligt. Det skal være slut med at diskriminere

for de unge. Der er ikke tænkt på, hvad

på dette område.”

den unge skal videre, der er ingen overbyg-

Denne modningsperiode kan meget
vel være den, der gør en forskel for de

Det drejer sig om ikke at “diskriminere

ning til STU’en. De får et papir, som de al-

unge i forhold til det at skulle klare sig selv-

på dette område”, som her understreges.

ligevel ikke rigtigt kan bruge til noget. På

stændigt videre frem i livet, på trods af de

Der ligger en stærk anerkendelsesdimensi-

den anden side virker de jo stolte og glade

problemer de har.

on i STU-loven, ikke kun på baggrund af

over at få det stykke papir, så det har jo en

selve begrebet uddannelse, men også i for-

eller anden funktion alligevel at kalde det

De unge på STU har brug for anerken-

hold til, at de unge skal føle sig mere værd-

noget”

delse

satte i samfundet via opnåelse af kompe-

Dobbeltheden i anvendelsen af uddan-

Selve brugen af begrebet ”uddannelse”

tencer og færdigheder, der kan få dem til

nelsesbegrebet synliggøres her. At STU’en

om STU’en har stor indflydelse på den be-

at føle sig “mindre byrdefulde”.

kan give den unge forventninger om en

tydning STU’en har. Med STU’en har alle
unge i det danske samfund fået mulighed

Begrebet uddannelse skaber forventninger.

fremtid på arbejdsmarkedet, som alligevel
ikke er realiserbar, men at STU’en samtidig

for at tage en ungdomsuddannelse. Der er

Læring er et grundlæggende behov

kan gøre den unge stolt og glad og der-

således ikke længere nogen borgere i det

hos mennesket, hvilket også betyder, at

med medvirkende til følelsen af selvværd

danske samfund, der ikke har muligheden

samfundet, naturligt nok, ofte drager pa-

og at være ”mindre byrdefuld” for samfun-

for at få et papir på, at de har gennemført

ralleller mellem det at tage en uddannelse

det, altså det anerkendende element. Om

en ungdomsuddannelse.

og det at lære noget. Læring ligger implicit

brugen af ordet uddannelse siger en sags-

i forståelsen af begrebet uddannelse.

behandler i Frederikshavn Kommune:

Et centralt aspekt er dermed den anerkendelse, der ligger i, at man fra samfun-
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dets side accepterer, at denne udsatte
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En stor del af opfattelsen af, at de unge

”Vi ved godt at hvis du går på teknisk

743
elever
Faktaboks:

skole på mekanikerlinjen så ender det med, at du bliver mekaniker. Det kan vi ikke sige med STU’en. Inden STU’en var der ikke
en uddannelse til den målgruppe. Det er der nu. Allerede her bliver det vanskeligt at definere uddannelsesbegrebet ud fra en almindelig kontekst, det som du og jeg tænker, når vi hører ordet
uddannelse.”

har fuldført en STU

Her kommer sagsbehandleren ind på en grundlæggende kritik af spørgsmålet om det at kalde STU’en for en uddannelse. I
begrebet uddannelse kan der ligge nogle forventninger til fremtidige muligheder på arbejdsmarkedet, som måske aldrig bliver
en mulighed. Det er således vigtigt at arbejde med de unges forestillinger og forventninger og netop, som det også ligger i anerkendelsesbegrebet: At tage udgangspunkt i det, den unge kan,
fremfor i de ting, der ikke kan blive en realitet.
STU’en kan betragtes som den yderste marginal for uddannelse i det danske samfund, og henvender sig til en gruppe unge,
med vanskeligheder af forskellig art, der betyder, at de ikke har
mulighed for at tage en ordinær ungdomsuddannelse. STU’en er
derfor en måde at bidrage til øget selvværd og mere mening i tilværelsen for en udsat gruppe unge i det danske samfund. At disse unge har fået mulighed for en STU kan skabe grundlag for positiv resonans i deres liv. STU’ens vigtigste opgave er at hjælpe
den unge til, som det formuleres af en UU-vejleder i Brønderslev
”at finde sig selv og den rigtige plads i samfundet”.

”Vi ved godt, at hvis du går på teknisk
skole på mekanikerlinjen så ender det
med, at du bliver mekaniker. Det kan vi
ikke sige med STU’en. Inden STU’en var
der ikke en uddannelse til den målgruppe.
Det er der nu. Allerede her bliver det
vanskeligt at definere
uddannelsesbegrebet ud fra en almindelig
kontekst, det som du og jeg tænker når vi
hører ordet uddannelse.”

743 elever har fuldført ungdomsuddannelsen for unge
med særlige behov (STU) i 2011. Det er mere end dobbelt så mange som i 2010, som var første år, hvor et
fuldt treårigt STU-forløb kunne afsluttes. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov har det særlige
kendetegn, at praktik og andre praktiske elementer
indgår som en naturlig og integreret del af den unges
uddannelsesplan.
Et nyt notat om seneste opgørelse af aktiviteten beskriver STU fra uddannelsens start i 2007 til 2011. Et af de
positive resultater er, at 17 procent af de 306, der i
2011 er faldet fra STU, til gengæld er kommet i gang
med en anden ungdomsuddannelse eller beskæftigelse.
- Det er regeringens mål, at 95 procent af alle unge
gennemfører mindst en ungdomsuddannelse. Det gælder også unge med særlige behov. Derfor glæder det
mig, at flere fuldfører STU, så også denne gruppe af
unge dermed får bedre muligheder for videre uddannelse og beskæftigelse samt et godt og rigt voksenliv,
siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini.
I 2007, hvor STU havde sit første optag, startede 736
unge på STU. Med udgangen af 2011 var 5.086 unge i
gang med en STU. I alt 1.300 elever har fuldført en
STU. Siden uddannelsens start i 2007 har 824 elever afbrudt uddannelsen. De væsentligste årsager til afbrud
er personlige årsager, samt at eleven er begyndt på en
anden uddannelse.
(Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet)
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Tekst: Thomas Thorninger

Politikere

fra Sønderborg på tur
Tre politikere havde den lokale ildsjæl i Li-

dag?, forklarer Gitte Uttrup for Børne- og

geværds lokalforening, Jørn Thrane, taget

Ungeudvalget.

med på rundtur. Alle fra Fælleslisten i Søn-

På nuværende tidspunkt er der tre

derborg. Det var på foranledning af en

STU-muligheder i Sønderborg kommune,

massiv lokal kritik af tilbuddene til de unge

som ikke har stor forskel i profilerne base-

med særlige behov. I særdeleshed de dår-

ret på de unges interesse. De unge selekte-

lige arbejds- og boforhold. Et døgntilbud

res på baggrund af IQ og plejebehov, ifølge

ligger højt på ønskelisten.

Jørn Thrane.

- Hvis du spørger mig, der selv har tvil-

Ole Stisen havde særlig kig på arbejds-

linger med særlige behov, så synes jeg, at

markedsdelen, da STU’en i dag ligger i det

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

lokale Socialudvalg uden det store samar-

til opbevaring. Jeg håber, at denne tur kan

bejde med de andre udvalg.

være med til at åbne nogles øjne for andre

- Vi skal ikke have en separat STU-poli-

måder at gøre det på – eller i hvert fald

tik. Vi skal se det i et større perspektiv –

bare at starte en debat. Det betyder noget

især praktikpladsmodellen på Troldkær er

for de unge, at de får ordentlige mulighe-

interessant. Vi skal tage et nyt udgangs-

der for at blive voksne, forklarer Jørn Thra-

punkt – ikke længere med basis i kommu-

ne.

nens økonomiske betragtninger, men i det
Politikerne var dermed kommet under

enkelte menneske.

’moderat psykisk pres’ til at finde inspirati-

Erik Lorenzen, der sidder i økonomiud-

on til en gennemgående revidering af Søn-

valget og selv har arbejdet med tre vanske-

derborgs STU-tilbud.

lige børn i hjemmet, havde derimod fokus

Faktaboks:
I øjeblikket er tilbuddet til flere STUegnede elever på fire timer om dagen, ifølge Jørn Thrane.
Formanden for socialudvalget i Sønderborg Kommune, Jørgen Jørgensen (SF) tilbageviser i et læserbrev i
Socialpædagogen de generelle anklager i artiklen mod STU i kommunen.
”STU-tilbuddet er et meget bredt
tilbud, hvor der i særdeleshed er fokus på individuelle tilbud…uddannelsestilbuddet tilrettelægges ud
fra, hvad den enkelte elev har behov for…
Sønderborg Kommune har fire forskellige STU-uddannelsessteder/skoler. Et af tilbuddene har fokus på
boglige fag…de øvrige tre STU-tilbud har mulighed for at tilbyde netop det den enkelte elev ønsker og
har behov for… fx med fokus på
praktisk og værkstedspræget undervisning.”
Hele byrådet får nu en invitation til
at se de lokale tilbud, og det er socialudvalget der arrangerer. Om
ikke andet bliver der i sat fokus på
STU-området. Hvad der i sidste
ende kommer ud af initiativet, vil tiden vise.

på et andet aspekt.
Politikere med selverkendelse

- Vi må kigge på, om vi varter de unge

- I dag er det vigtigt at høre, hvilke tanker

for meget op – de er måske for meget der-

et uddannelsesmiljø. At de unge kan bo

der ligger bag skolerne, så vi kan danne os

hjemme? Måske har de godt af at bo sam-

sammen og herigennem lære social ad-

et overblik. Vi havde ikke tankerne frem-

men med andre ligestillede unge.

færd og lære at tage vare på sig selv, sammen med et undervisningsmiljø, hvor ens

adrettet mod indholdet i sin tid, da STU’en
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blev grundlagt i det sønderjyske. Det var

Dagen blev en øjenåbner

kompetencer bliver afdækket. Det gjorde

mere et spørgsmål om placering og få det

Det var i hvert fald en øjenåbner for de søn-

turen nordpå meningsfyldt for politikerne.

startet op. Vi må stille os selv det spørgs-

derjyske politikere at opleve, hvordan et

Der bliver med garanti noget at tage fat på

mål, om vi sigter bredt nok i tilbuddene i

ungdomsmiljø fungerer godt sammen med

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

lighederne. Det er ok med en øl eller et glas

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

husholdningsskole i Vejle sig selv et afgø-

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

værk og en meningsfyldt hverdag. Når de

rende spørgsmål: Hvad vil vi egentligt med

kæreste, men det er ikke tilladt at sove

har gået på skolen to eller tre år, så sluses

skolen? Der var langsomt kommet en stør-

sammen. Det skal nok komme senere. Lige

de lige så langsom over i deres egen bolig

re og større gruppe af sent-udviklede

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

lige ved siden af skolen. Der får de mulig-

unge ind, som havde ændret ved skolens

nes om dem. Det skal skolen nok klare.

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

fundament. Løsningen blev et skifte mod
de frie fagskoler.

- Når de kommer hjem til forældrene,
så er det vigtigt, at de ikke skal klare al op-

ske tøj – og selv at stå op om morgenen.
- Vores overordnede mål er, at eleverne

Målet blev nu i stadig højere grad at

dragelsen. Forældrene skal fokusere på at

fremme de unges personlige og faglige

have nogle gode oplevelser med børnene,

- Det burde være en værnepligt at

færdigheder på flere områder. Der blev

så må vi som institution ordne meget af

komme her. Det giver dem muligheden for

mulighed for botræning, kreative fag og

det andet, siger Ole Bitsch.

et godt hverdagsliv senere i tilværelsen.

mere idræt. Særlig øvelsen med at bo væk

skal blive stabile,” erklærer Ole Bitsch.

Næste skoleår kommer der et nyt tiltag

fra forældrene var noget, der krævede ste-

Arbejdsprøvning næste skoleår

på banen: Parat til erhverv. Det bliver med

dets opmærksomhed. Men på sigt gav det

Delegationen fra Sønderborg har nu ind-

henblik på at arbejdsprøve de unge. Hvor

pote. Det gav Bøgevangskolen 10 års for-

fundet sig i spisestuen. De unge er lige

ligger deres kompetencer, og hvad kan de

spring i forhold til loven om STU, hvor bo-

færdige med fødselsdagsangen for Signe

holde til. Det bliver næste skridt i målet om

træningen blev obligatorisk.

Nielsen fra Fredericia. Hun bliver 18 i dag.

at skabe en meningsfyldt hverdag, når de

En stor dag - især når den kan fejres med

unge forlader de trygge rammer på Bøge-

Ingen regler, kun aftaler

ligesindede. Ole Bitsch er kommet på lidt

vangskolen.

For forstander Ole Bitsch på Bøgevangsko-

af en opgave. Der er klager fra eleverne

len er der et formål med hele strukturen

over larm på pigegangen, og der er hår i

på skolen.

pigernes bad. Bøgevangskolen ligner alle

- De unge skal hjælpes på vej. De er på

andre skoler, hvor eleverne bor sammen.

vej ud i voksenlivet med alt, hvad det inde-

Problemerne er de samme – kun behove-

bærer. Derfor har vi ingen regler på skolen,

ne er anderledes.

men kun aftaler.

Tekst: Thomas Thorninger

Bøgevangskolen

Forstanderen fortæller om, hvordan de

De unge skal have mulighed for at op-

skubber de ældre elever ud af døren. Det

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

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/soenderborg eller kontakt projektleder
Jesper Stechmann på 61223529.
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Tekst: Thomas Thorninger

Troldkærskolen
Hvordan lykkes det at skabe en arbejds-

unge, der havde svært ved selv at komme

neraliseret viden om og udnytte stordrifts-

identitet?

på banen. Derfor var det en stor sejr for

mæssigt. Det indså kommunerne og gav

Det spørgsmål er centralt for Troldkær-

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

stafetten og ansvaret videre til aktørerne

skolen ved Rødding i Sønderjylland. Mange

ting, som stedet havde kæmpet for i årevis,

længere nede i uddannelsessektoren.

af de unge har nemlig ikke en realistisk op-

var blevet moderne.

- Troldkærskolen er unik. De sikrer den

fattelse af deres egne kompetencer. Men

De unge med særlige behov skulle

individuelle håndholdte indsats. Det sik-

på skolen finder de stille og roligt deres

have et helhedsdækkende tilbud, der hjalp

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

egen kapacitet.

dem gennem uddannelsen til job, men

gelser viser, at det har den højeste succes-

- Kravene til de unge må ikke blive for

samtidigt sikrede dem mulighed for at lære

rate, der hvor uddannelsesstederne har

store, men de må heller ikke være for små,

at bo alene og indgå i en social sammen-

mulighed for at rykke hurtigt ud, fortæller

fortæller kurator Steen Kielberg fra Trold-

hæng. Der var fokus på det personlige. Det

repræsentanten fra Ligeværd, Bodil Vibe

kærskolen.

var noget, som var vanskeligt at samle ge-

Rasmussen.

Mange af de unge kommer videre til
skolens ’fabrikker’ og andre når hele vejen
ud til de over 100 virksomheder, der indgår

Faktaboks:

i et netværk, der tilbyder praktikpladser til

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.

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 forstander 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

12
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STU på Troldkærskolen
Ungdomsuddannelsen på Troldkær indledes med et 12 ugers afklaringsforløb,
der foregår på skolens værksteder. Forud for afklaringsforløbet afholder Troldkær et møde med den unge, UU-vejlederen, forældrene og andre relevante personer.
Afklaringsforløbet foregår under virkelighedsnære forhold på forskellige værksteder: 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.

Tekst & foto: Chresten Heesgård Ibsen/CHIB Pressebureau

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

Ligeværd februar 2013
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Det er på sin plads
at diskutere en særlig STU-ydelse

I anledning af sin udnævnelse til kulturminister, og som følge deraf tilbagetræden
som formand for Ligeværd, har Ligeværd bedt Marianne Jelved give hendes bud
de store udfordringer i 2013.

Når der er krise kan gruppen af unge

med en evaluering. Folketingets partier

undervisningssituationer, inden de trak på

med særlige behov komme i klemme

stemte alle sammen for loven i 2007, og

deres ret til tre års uddannelse.

og risikerer at stå bagest i køen til f.

det kan forventes, at alle partierne vil være

eks praktikpladser. Hvilke overordne-

engageret i revisionen. Desuden skal re-

Hvis du skulle foretage din egen hur-

de forhold skal vi alle være opmærk-

formen af førtidspension og af fleksjob

tige revision af STU, hvad ville så være

somme på, for at de bliver inkluderet

gennemføres.

dine bemærkninger?

og ikke hægtet af i forhold til uddan-

som mange af vores unge og deres foræl-

- Jeg ville nok argumentere for, at det skal

nelse og arbejdsliv?

dre er optaget af. Derfor skal Ligeværd og

præciseres, at unge har ret til tre års ung-

- Vi skal være meget bevidste om, at vores

alle foreningerne være parat til at drøfte

domsuddannelse, som er tilrettelagt for

samfund og demokrati bygger på lige-

disse opgaver med de unge og deres for-

den enkelte unge, så evner og interesser

værd. Det har selvfølgelig konsekvenser,

ældre.

bliver tilgodeset. Der skal også være en

Det er to store opgaver,

ellers giver det ikke mening at tale om li-

progression, dvs at der er krav om en ud-

geværd. Foreninger knyttet til Forenings-

Hvordan vurderer du, at STU’en er ble-

vikling, så de unge selv kan mærke, at de

fællesskabet Ligeværd har en opgave med

vet modtaget i de år, den har eksiste-

klarer mere og mere. Det er også på sin

at hjælpe med til, at det også bliver virke-

ret?

plads at diskutere en særlig STU-ydelse,

lighed. Vi skal sikre os, at alle unge får mu-

- STU er blevet meget fint modtaget af de

der kan sammenlignes med en EGU-ydel-

lighed for uddannelse og for deltagelse i

unge, deres forældre og af en del kommu-

se eller en produktionsskoleydelse, som

det offentlige liv. De skal alle have mulig-

ner, men det ser ud som om, der er ret stor

skal være uafhængig af den unges formue

hed for en plads på et arbejdsmarked,

forskel på kommunernes brug af STU. Der

eller opsparing. Endelig ville jeg ønske, at

hvor de kan bidrage med deres kompe-

bør ses på retssikkerheden.

tiden var inde til at revidere finansieringen

tencer og kvalifikationer.
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af STU. Det er i dag Kommunens ansvar,
Hvilken betydning har STU’en haft for

men det bør være statens med et taxame-

Hvilke store konkrete udfordringer

de unge i målgruppen?

ter, som det også gælder for de andre

ligger der i 2013?

- Mange unge har fuldført deres treårige

ungdomsuddannelser. Samlet set, skal der

- I 2013 skal der foretages en revision af

forløb, og er enten gået videre med at øve

gælde en retssikkerhed for den unge, og

den særligt tilrettelagte ungdomsuddan-

et praktisk fag, der kan hjælpe dem ind på

ligeværd skal være virkelighed.

nelse. Revisionen har været udskudt et år.

arbejdsmarkedet. Nogle er faldet fra. Må-

Ligeværd har stået for en stor evaluering

ske var de ikke undervisningsparate, men

Førtidspensionsreformen skal udmøn-

af loven om STU, og Børne- og Undervis-

skulle have haft et andet forløb med mere

tes i det kommende år. Hvilke udfor-

ningsministeriet har også været i gang

træning i at være sammen med andre i

dringer ser du i det?

Ligeværd februar 2013

- Den store opgave bliver at ændre kultu-

markedet med kvalifikationer, som kan

gen med kommunerne: Borgerne skal

ren i administrationen, så ”siloerne” i for-

bruges, og som efterspørges. Det kræver

hjælpes efter de love, Folketinget har ved-

valtningerne bliver brudt ned, og de rele-

en helhedsorienteret indsats. Helt nøjag-

taget.

vante faglige kompetencer kommer i spil,

tigt: Hvad skal den unge trænes op i for at

så det er den enkelte unges behov, der bli-

kunne bruge de arbejdsevner og personli-

Hvilken rolle ser du Christiansborg og

ver sat i fokus. Myndighederne skal være

ge kompetencer, den unge kan udvikle og

andre, f.eks. Ligeværd, spille i forhold

forpligtet af opgaven, at give den enkelte

få glæde af og har brug for at blive så selv-

til etableringen af ressourceforløbe-

unge de fagligt set bedste tilbud. Det er

hjulpen som muligt. Den chance skal alle

ne?

det, vi tilstræber over for alle de andre

unge i Danmark have. Samfundet vil få

- Jeg tror, der vil være meget bred interes-

unge.

meget glæde af det, for flere unge kan og

se blandt borgerne for at følge, hvordan

vil bidrage til fællesskabet.

de nye reformer kommer til at fungere, så

Hvilke overordnede forudsætninger,

der vil være ekstra opmærksomhed om de

mener du der skal være til de ressour-

Tror du kommunerne kan leve op til

erfaringer, de unge kommer til at gøre. Så

ceforløb kommunerne skal til at gen-

de forudsætninger?

det bliver spændende.

nemføre?

- Ja, det tror jeg, for kommunerne skal jo

- Jeg håber, at ånden i reformen respekte-

hjælp sine borgere med at øge sine ar-

res. Reformen vil gøre meget for, at den

bejdsevner og kompetencer. Det er me-

enkelte unge kan komme ud på arbejds-

ningen med reformerne, og det er menin-

Held og lykke til alle vores unge i Ligeværd. Hold sammen og hjælp hinanden.
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Godt nytår til og for Ligeværd i
et samfund med højt til loftet!
Folketingets Børne- og undervisningsud-

reelle jobs og dermed oplever ligeværd i

valg har i 2012 haft flere kontakter med

forhold til vores normale måde at leve på

Ligeværd. Således havde vi et fint besøg

med arbejde løn og fritid. Firmaet fortæller

på Fyn til nogle af de skoler, der tilbyder

gerne om virksomhedens gode sider.

undervisning for målgruppen. Det var en

Forberedelsen af sådanne forløb ligger

rigtig god oplevelse og samtidig var det

i undervisningen og i mestring af livsfunk-

en øjenåbner!

tioner. Her er der grund til at gøre under-

Debatten om vores undervisningssy-

visningsbegrebet bredt: Det skal handle

stem kommer hurtigt til at koncentrere sig

om forberedelse til at gribe og begribe livet

om, hvordan vi får flest muligt på universi-

med de forudsætninger, vi nu hver i sær

tetet hurtigst muligt. Denne diskussion

har. Det kræver oplevelser, praktiske øvel-

kommer nemt til at fylde hele den politiske

ser og sociale kompetencer i nogle afpas-

dagsorden og pressens spalter.

sede størrelser, der får den enkelte til at

Det er både nødvendigt og vigtigt at

vokse i sin vækst frem mod det gode liv,

have fokus på andre målsætninger for un-

som vi jo alle er fælles om at ville realisere.

dervisningsindsatsen. Det er (heldigvis)
ikke alle, der skal på universitetet!
Danmark er et produktionssamfund
med behov for mange praktiske kompe-

Mine nytårsønsker for Ligeværds målgrupper kunne være:
•
•
•

Nogle har brug for et andet tempo

•

Vi får et stærkere samfund, når vi skaber plads til alle som ligeværdige!

end flertallet!

I dette brede felt skal vi have fokus på

Vi skal sikre både undervisning, forsør-

Det er enkelt, at skrive disse udfordringer

gelse og bolig indgår i et naturligt

ned; men jeg håber vi kan gribe udfordrin-

hele!

gerne uanset om vi repræsenterer lovgive-

Vi skal arbejde for et erhvervs- og sam-

re, administratorer, uddannelsesfolk, for-

der har skabt plads for beskæftigelse af to

fundsliv, der giver plads til særlige

valtninger eller kommuner - for løsningen

unge, der har behov for særlige vilkår for

kompetencer og udfordrede!

og de gode resultater ligger i hænderne

alle borgere også dem, der har særlige ud-

•

fordringer og muligheder.
Hjemme i mit lokalområde har jeg en
solstrålehistorie om et vognmandsfirma,

•

Vi skal bakke familier, der har et udfor-

på alle disse aktører. Må tænkningen have

gøre til stor glæde for firmaet, der får va-

dret barn eller ung op, samtidig med

fokus på helheder og ikke isoleret se på de

sket og plejet vognparken og til stor glæde

at vi sikrer frigørelsen for den unge til

enkelte elementer. Heri ligger de fremtidi-

for de to unge, der oplever at de udfylder

et selvstændigt liv!

ge gode historier! Godt nytår!

beskæftigelse. Det har kunnet lade sig
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Undervisning er et bredt begreb med
mange læringsformer!

hov for mange personlige og praktiske
kompetencer.

Ja, vi skal inkludere; men ikke for enhver pris!

tencer.
Danmark er et servicesamfund med be-

Orla Hav, MF Socialdemokraterne
Formand for Folketingets Børne- og undervisningsudvalg.

Ligeværd februar 2013
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Temamøde &

generalforsamling
i Landsforeningen Ligeværd 2013
Fredag den 15. marts kl. 14.30 til lørdag den 16. marts kl. 14.30.
Vejle centerhotel, Willy Sørensens Plads 3, 100 Vejle.

Deltagere er bestyrelsesmedlemmer i Landsforeningens lokalfor-

eningens højeste myndighed. Alle beslutninger afgøres ved al-

eninger samt Landsforeningens repræsentanter i de lokale han-

mindelig stemmeflerhed. Alene medlemmer kan stemme.

dicapråd og beskræftigelsesråd.

1.

Valg af dirigent

2.

Forelæggelse og godkendelse af formandens beretning

3.

Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

Temamøde LOKALT FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE
Landsforeningen Ligeværds mange medlemmer landet over er
kreative og arbejdsomme, når det kommer til at udøve lokalpo-

for det forudgående regnskabsår
4.

litisk indflydelse; blandt andet ved oplysningsvirksomhed over-

Behandling af forslag, der er indsendt til bestyrelsen senest
2 uger før generalforsamlingen

for lokalpolitikere, arrangementer for forældre og pårørende og

5.

Fastsættelse af kontingenter til landsforeningen

i handicap- og beskæftigelsesråd. Der bliver lagt mange timer

6.

Forelæggelse og godkendelse af budget

og kræfter i at tale de unges sag lokalt. På Landsforeningens år-

7.

Valg af landsformand

lige temamøde er der fokus på, hvilke muligheder der er for at

8.

Forelæggelse og godkendelse af repræsentanter til besty-

få lokalpolitisk indflydelse. Og på at dele de gode erfaringer,

relsen samt valg af suppleanter

som lokalforeningsmedlemmer og repræsentanter i handicap-

9.

og beskæftigelseråd allerede har på dette område.

10. Eventuelt.

Bliv inspireret og del dine erfaringer

PRAKTISK INFORMATION:

På temamødet vil vekselvirkningen mellem oplæg og medind-

Endeligt program og dagsorden vil kunne ses på Ligeværds

dragelse af deltagerne i workshops give inspiration til udvikling

hjemmeside fra ca. primo marts og vil blive fremsendt til de til-

af de lokale aktiviteter:

meldte ca. 1 uge før temamødet/generalforsamlingen.

Valg af statsautoriseret revisor og revisorsuppleant

Tilmelding bedes meddelt til konsulent for Landsforeningen Li•

Organisering af det frivillige arbejde i kommunerne

geværd Anne Bech, på mail abv@ligevaerd.dk senest onsdag

•

Arbejdet i Lokalforeninger, handicapråd og beskæftigelses-

d.6.marts 2013.

råd

Deltagelse er gratis for medlemmer af Landsforeningens lokal-

•

Kommunalvalget 2013

foreningsbestyrelser og Landsforeningens repræsentanter i han-

•

Socialøkonomiske virksomheder

dicap- og beskæftigelsesråd. Arrangementet omfatter mulig-

•

Positive erfaringer med lokale samarbejdsprojekter og an-

hed for overnatning samt fuld forplejning.

søgning af fondsmidler

Af hensyn til bestilling af forplejning og overnatning, bedes følgende oplysninger fremgå ved tilmeldingen:

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING

•

Ankomsttidspunkt/afrejsetidspunkt

Generalforsamlingen afholdes i henhold til foreningens ved-

•

Ønskes overnatning

tægter §6:

•

Ønskes enkelt- eller dobbeltværelse

Foreningens medlemmer udgør generalforsamlingen, der er for-

•

Ønskes vegetarforplejning

Ligeværd februar 2013
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IdrætsakademIets
UngdomsUddannelser
STU-UddannelSe, JobTræning, prakTik & Udvikling.

Vores speciale er undervisning og udvikling hos unge
med psykiatriske diagnoser.
vi tilbyder unge mellem 16 og 28 år en særlig indsats i
forhold til uddannelse og beskæftigelse. dette via en meget
individuel fokuseret vifte af interventioner.
• idrætslinje. anvendes både som en del af behandlingen/
udviklingen, som uddannelse og identitetsskabende.
• Studielinje (FSa, FSU og HF niveau) undervisning i alle fag.
• Særlig tilrettelagte forløb (støttende undervisning)
• Frisør, kosmetologi, styling linje (forkurser)
• kultur, kunst og kreativ linje
• Sundhedsfag, psykologi, iT, og meget andet
psykoterapi, psykiatrisk konsulent, miljøterapi, diætist,
mentorordning, botræning, støttekontaktpersonordninger,
psykoedukation.
Yderligere oplysninger på: 4041 8832 eller 39676050
besøg os på: www.dstu.dk eller www.idraetsakademiet.dk

til at lære:
• at bo selv
• at klare et job
• at håndtere sin fritid sundt og kreativt
Vi tilbyder:
UNGDOMSUDDANNELSE FOR UNGE
MED SÆRLIGE BEHOV;
Hele uddannelsen, eller dele af den.
En af de
Find os på: www.kostogtekstilskolen.dk;
eller skriv til os på:
mail@kostogtekstilskolen.dk
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Tilbud til elever med generelle- og/eller
specifikke indlæringsvanskeligheder

KOSTSKOLEN
ASSERSBØLGÅRD
Favrskovvej 23, 6650 Brørup,
tlf. 79 96 54 15 www.assersboelgaard.dk

•
•
•
•
•
•
•

Personlig udvikling
Aktiv fritid
Dyrehold
Botræning
Erhvervspraktik
Udslusning
Plads til 36 unge
mellem 14 og 24 år

• Skolen tilbyder hele
eller dele af den
3-årige ungdomsuddannelse USB/STU.

- en efterskole for unge med særlige læringsforudsætninger
- mulighed for afgangsprøve i dansk, matematik
og hjemkundskab
- værkstedsundervisning med mulighed for
svejsebevis, traktorkørekort, hygiejnebevis mm

Karise Efterskole henvender sig til unge med
særlige behov herunder unge med
læringsvanskeligheder, udviklingshæmning og
autisme.
Eleverne vil således tidligere i grundskolen
have
modtaget forskellige former for
specialundervisning.
www.karise-efterskole.dk

- mulighed for meritgivende brobygning på
teknisk skole
- landbrug, heste, køkken, træ, metal, auto,
musik, kreative værksteder
- gode transportmuligheder fra Aalborg og
Frederikshavn

Højskolevej 9, Try 9330 Dronninglund
Tlf. 98 29 23 92
www.tryefterskole.dk • kontor@tryefterskole.dk

Et tilbud til unge med særlige behov i alderen mellem 18 og 25 år. En faglig uddannelse med praktik efterfulgt
af udslusning til arbejde og egen bolig – Al undervisning støttes med brug af IT hjælpemidler. NB. Nu også med 564.
Grøn servicemedhjælperuddannelse

Bofællesskaberne
Belvedere og Enemærket
Belvedere 12,
Enemærket
5, 5700
5700 Svendborg
Svendborg
Tlf.8162
22 42 81
Tlf. 62 22 42
- www.enemærket.com
belvedere@get2net.dk • www.belvedere.dk

Botilbud
UDDANNELSESAFKLARING
STU
BOTRÆNING
Uddannelsesafklaring
Erhvervsafklaring
ERHVERVSAFKLARING

Ligeværd februar 2013
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Nyttigt værktøj

Ny koordinator på Ligeværd
Indtil der er ansat en ny leder, vil tid-

Beskæftigelsesregion Midtjylland har udgi-

ligere konsulent i Ligeværd Lars Pe-

vet et lille nyttigt værktøj – Beskæftigelses-

dersen varetage de koordinerende

politisk ordbog. Via bogen kan man hurtigt

funktioner på sekretariatet.

få overblik over begreber og forkortelser i

Sekretariatschef Bodil Vibe Rasmus-

beskæftigelsespolitikken.

sen har af helbredsmæssige årsager
valgt at fratræde sin stilling som se-

Ordbogen ligger elektronisk på

kretariatschef. Foreningsfællesska-

www.brmidtjylland.dk eller rekvireres ved

bet Ligeværd afholder senere en af-

henvendelse på brmidt@ams.dk

skedsreception.

Løb for Ligeværd
- DHL Stafetten 2013
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Ny fungerende formand for
Ligeværd

Ligeværd deltager i DHL-stafetten

Marianne Jelveds udnæv-

på følgende datoer:

nelse til kulturminister har

København: I Fælledparken torsdag den 29. august:

haft den konsekvens, at

www.sparta.dk

hun måtte træde tilbage

Aarhus: I Mindeparken torsdag den 22. august:

som formand for Ligeværd.

www.aarhusmotion.dk

Ligeværds hidtidige næst-

Odense: På Engen v/ Fruens Bøge torsdag 15. august:

formand, Jørn Lehmann

www.ogf.dk

Petersen, er efterfølgende

Aalborg: I Kildeparken onsdag den 28. august:

tiltrådt

www.aalborgatletik.dk

formand for Ligeværd.

Ligeværd februar 2013

som

fungerende

En dundrende succes
Undervisningsbogen ”Helt almindelig anderledes” har

VÆR OPMÆRKSOMME
PÅ:

været en så stor succes, at den lidt over en måned efter

Gratis bisidderordning i århusområdet.

udgivelsen skal genoptrykkes i nyt oplag. Ligeværd mel-

Ligeværd tilbyder gratis bisiddere til unge med særlige

der ud på www.ligevaerd.dk når bogen er genoptrykt. I

behov. Ring eller skriv til Ligeværd: 86 20 85 70 eller

mellemtiden kan man fortsat downloade såvel bog som

mail ligevaerd@ligevaerd.dk

undervisningsmateriale på hjemmesiden.

Helveg-prisen til Rotary
Aarhus Nordre Rotary Klub blev tirsdag den 15. januar tildelt

digitale magasin, ”Drømmen om et arbejdsliv som alle andre”,

Helveg-prisen 2013 for foreningens store engagement i unge

er et resultatet af et samarbejde mellem Ligeværd og Aarhus

med særlige behov og konkrete og utraditionelle initiativer. Det

Nordre Rotary Klub. Magasinet indeholder artikler og filmklip
om og med unge – deres drømme og mulighederne for at ansætte de unge. Magasinet skal være et redskab for de unge i
deres søgen efter en plads på arbejdsmarkedet og informationsmateriale til virksomheder om mulighederne for at ansætte en
ung med særlige behov.
Det digitale magasin, ”Drømmen om et arbejdsliv som alle andre”, kan læses via dette link:
http://issuu.com/synvision/docs/drommen_om_et_arbejdsliv

Ligeværd februar 2013
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sAnsestormerne.dk

ved Aarhus

Ung til voksen

kØkkenMeDHJÆlPeR

Ud i livet.... men hvordan?

- som del af kurset Ung til Voksen

Forberedelse til at flytte
hjemmefra. Kursus i
botræning, begyndende
afklaring vedrørende
fremtid. Kost, idræt,
kreative fag, sundhed, IT.
Undervisning i dansk og
matematik.

Madlavning, hygiejne i køkkenet,
anretning mm. Dansk, matematik
og IT som redskaber i kurset.
Førstehjælp og motion.
Praktik - eksternt eller i eget
storkøkken.
STU - EGU
Køkkenmedhjælperkurset er et rigtig
godt element i den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse eller i
Erhvervs-grunduddannelsen.

Mulighed for specialstøtte
og eventuel mentor.
Kom og få en rundvisning.
Ring til skolen og lav en
aftale.

Mulighed for at være dagelev.

Ung-til-Voksen og Køkkenmedhjælperlinjen er tilrettelagt iht.lov om Frie Kostskoler og varer 1 år – kan evt. forlænges.
Mulighed for at være dagelev. Start i august. Kontakt din UU-vejleder og/eller sagsbehandler om dine muligheder for deltagelse.

Tretommervej 33 • 8240 Risskov • tlf. 8617 8511 - let at komme til med kollektiv trafik fra alle retninger.

Botræning

Lær at leve livet – det gælder din fremtid!
•
•
•
•
•

Madlavning
Boligfag
Et godt liv
Kreative fag
Sundhed

•
•
•
•
•

Mode & Design
Dansk, regning & Edb
Sport & motion
Musik
Venner & Kærester

et kursus for sent udviklede/boglige svage

Skolen for gastronomi, Musik & Design

Højskolevej 9, 7100 Vejle – tlf. 75858012 – www.skolefor.dk

Ella og Møller Sørigs
Fond tilbyder:

li

be

ar

vi k
Ud

jde

Støttekontakt/mentor i eget hjem
Beskyttet beskæftigelse
Aktivitets- og samværstilbud
Klubaktiviteter
ng
Erhvervstræning og
am
•O
msorg • S
virksomhedspraktik
Ellaog
ogMøller
Møller Sørigs
• Dele af STU
Ella
SørigsFond
Fond
•
•
•
•
•

Gravensgade 48 • 9700 Brønderslev
Tlf. 98 83 20 25
www.emsfond.dk - email: info@emsfond.dk

Gravensgade 48 – 9700 Brønderslev – Tlf. 98 83 20 25
www.emsfond.dk – info@emsfond.dk
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Tag din STU her!

Kontakt os:
www.gminde.dk
tlf.: 43 99 04 70

Besøg vores hjemmeside og læs om vores
STU, datoer for åbent hus, målgruppe og
meget andet: www.gminde.dk
STU

Bo- og Opholdsstedet

Efter-STU

Beskyttet beskæftigelse

Opkvalificering, afklaring og
arbejdstræning i forhold til arbejdsmarkedet herunder praktikforløb fra 17 år.

Vores nye tilbud efter SEL §103.
Bliv en del af Grennessmindes hverdag og
benyt dig af vores øvrige aktiviteter.

Projektskolen

Ressourceforløb

Individuelt tilrettelagt STU-forløb på vores praktiske værksteder med tilknyttet
undervisning fra 17 år. I uddannelsen er
der eksterne praktikperioder.

Erhvervsafklaring ift. arbejdsmarkedet efter LAB§§32/42 på
vores værksteder og i
virksomhedspraktik til unge fra 17 år.

Bo- og socialtræning i vores
socialpædagogiske opholdssted
fra 17 år. Læs også om vores nye
botilbud på vores hjemmeside.

Individuelt tilrettelagt forløb, som et
tiltag i forbindelse med den nye reform
om førtidspension og fleksjob.

Grennessminde i Taastrup er en selvejende institution for unge
med særlige behov i alderen 17-25 år. Vi har mere end 100
elever og mere end 28 års erfaring.

Høng Erhvervsskole

Bo- og Opholdsstedet er akkrediteret
gennem Akkreditering Danmark
siden 2007.

Er du praktisk begavet er Lille Vildmose
Produktionsskole måske lige dig

Døgn- og dagtilbud til unge med særlige behov
- i aldersgruppen 15-22 år med problematikker af social, boglig
eller indlæringsmæssig karakter

6 forskellige faglige værksteder
Botræningsværksted
Intern boglig skole
Boundervisning, udslusning, bofællesskab og
støtte/konsulentydelser
• Fritidsliv, rejser og praktik
• STU – både som dag- og døgntilbud

•
•
•
•

På Høng Erhvervsskole arbejder vi ud fra en anerkendende tilgang –
inspireret af selvpædagogikken – ligesom vi tilstræber et helheds- og
ressourceorienteret syn på vores elever.
Høng Erhvervsskole er en selvejende institution godkendt af Kalundborg
Kommune efter Servicelovens § 67, 107 og 76 samt lov 564 om særligt
tilrettelagt ungdomsuddannelse

Høng Erhvervsskole
www.hoeng-erhvervsskole.dk
Kulbyvej 7-9 4270 Høng
Tlf. 5885 2032 – E-mail. hes@kalundborg.dk

Skolens særlige pædagogik er baseret på værkstedsundervisning, hvor teori er en integreret del af værkstedsundervisningen og hvor praktisk produktion af forskellige
produkter er central. Undervisningen er tilrettelagt ud fra
neuropædagogiske principper.
Vi tilbyder dig
• 3 årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
• Almen specialundervisning
• Bo – og botræning
• Metalværksted
• Træværksted
• Køkken kantine værksted
• Grøn pedelværksted
• Mode, Design og Kunstværksted
Formålet er gennem et anerkendende, struktureret og
dynamisk skolemiljø at øge din selvtillid og undervise dig i et
håndværk så du bliver bedre istand til at varetage et job. Du
får redskaber til at håndtere daglige personlige
og sociale udfordringer.
Lille Vildmose Produktionsskole

Bizonvej 17 • 9293 Kongerslev
Tlf. 9833 1799
administratioon@kongprod.dk • www.kongprod.dk
Forstander Susanne Talbot
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Tekst: Tonny Brøgger

Hvordan går det mon når

førtidspensionsreformen
får sin vilje?
Man kan sige meget om reformer. Almin-

trådt i kraft, skal det vise sig – efterhån-

deligvis står de for tiltag, der ændrer til det

den som den bundfælder sig – om den

bedre. Om denne reform ændrer til det

holder vand som tiltænkt. Eller om der er

bedre eller værre, må læseren selv vurdere

ting, der ikke fungerer. Det kommer Li-

og opleve. Reformen er som den er; med

geværd til at forholde sig mere til, når vi

alle sine gode og mindre gode sider. Det

skal følge op på reformen i fremtiden.

kan dog vise sig at være meget positivt, at
der med reformen følger et ressourcefor-

Hvad sker der

løb. I henseende til Ligeværd er det måske

Udgangspunktet for reformen er, at så

en stor begivenhed. Ressourceforløbet skal

mange som muligt er og bliver selvforsør-

problem eller adfærdsmæssige kvaler, kan

jo finde og dyrke ressourcesvage menne-

gende i et ordinært job, der er fremskaffet

der ydes behandling, støtte, vejledning og

skers bedste evner og egenskaber, så de på

ved helt almindelig beskæftigelsesindsats.

gøres en forebyggende indsats. Ansøge-

den måde får bedre adgang til arbejdsmar-

Er der tale om personer med nedsat ar-

ren kan opleve at blive hjulpet til at forstå,

kedet. Set fra mit sted på Ligeværds Sekre-

bejdsevne, er omdrejningspunktet i refor-

acceptere og håndtere egne vanskelige

tariat, og med øjne i kørestolshøjde, kan

men et ressourceforløb. Det er dér alle sa-

vilkår, der er bestemmende for livskvalite-

jeg forestille mig, at mange flere vil opnå

ger om forsørgelse tager udgangspunkt,

ten og arbejdsevnen.

den personlige gevinst, der følger af ud-

hvis man på grund af fysiske, psykiske eller

Man skal visiteres til et ressourceforløb.

dannelse og inklusion. Selvrespekt og aner-

udviklingsmæssige årsager ikke har res-

Dette sker i et rehabiliteringsteam, der be-

kendelse kan godt findes i andre sammen-

sourcer til at bestride et ordinært arbejde.

står af repræsentanter fra social-, sund-

hænge, men et job kan være en genvej.

Ressourceforløbet kan føre til ordinært ar-

heds-, beskæftigelsesforvaltningen og en

Reformens formål er at gøre menne-

bejde, til endnu et ressourceforløb, et

uddannelseskyndig person. Én gennemgå-

sker parate til et arbejde eller - som en føl-

fleksjob eller - hvis alle andre muligheder er

ende sagsbehandler fra forvaltningen er

ge af ressourceforløbet - at forbedre deres

udelukket – en førtidspension.

koordinator. Der udarbejdes en rehabilite-

generelle livskvalitet. Hovedsagen er at bli-
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ringsplan, der består af en forberedende

ve respekteret og inddraget i det liv, som

Ressourceforløbet

del, der skal beskrive mål og ressourcer og

alle andre mennesker lever. Hvis det er mu-

Formålet med et ressourceforløb er at af-

dokumentere tidligere indsats. Såfremt det

ligt. Begge dele har stor betydning for selv-

klare en persons arbejdsevne, der i refor-

medfører en indstilling til et ressourcefor-

værdet. Om reformen er rammet ind med

men benævnes som ubetydelig. Forløbet

løb, skal rehabiliteringsplanens 2. del udar-

de rigtige tiltag kan diskuteres. Diskussio-

er efter hensigten individuelt, og det skal

bejdes af den koordinerende sagsbehand-

nerne, protesterne og de bekymrede miner

via en helhedsorienteret, tværfaglig ind-

ler på baggrund af forvaltningernes beslut-

har der været mange af på forhånd. Man-

sats resultere i en forbedring af arbejdsev-

ninger om indsats. Planen iværksættes og

ge har hævdet, at den er en spareøvelse,

nen. Afklaringen kommer vidt omkring,

er afgrænset til et tidsrum på mellem 1 og

hvilket man nemt kan tro, når man ser på

da den foruden beskæftigelsesmulighe-

5 år. Der kan blive tale om flere ressource-

ydelsesniveau, den økonomiske konstruk-

der og uddannelse også inddrager perso-

forløb, hvis det første ikke fører til arbejde.

tion og fordeling mellem arbejdsgiver og

nens sundhed og sociale aspekter. Hvis

offentlig myndighed. Nu hvor reformen er

ansøgeren eksempelvis har et misbrugs-
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Undervejs gennemføres der 6 årlige
opfølgningssamtaler.

FAKTABOKS OM RESSOURCEFORLØB
Eksempler på tilbud:
•	Arbejde i socioøkonomisk virksomhed
•	AMU-kurser
•	Brobygning til uddannelse
•	Mentor
•	Misbrugs- og psykologbehandling
•	Motion
•	Hjælp til boligproblemer
•	Socialpædagogisk bistand
•	Coach
•	Hjælpemidler
Ligeværd kan byde ind på ressourceforløb med
ophold på
•	Efterskoler
•	Højskoler
•	Husholdning
•	Håndarbejdsskoler
•	Kommunale og regionale specialskoler
•	Produktions(høj)skoler
Økonomien for den enkelte i ressourceforløbet, vil
være den ydelse deltageren modtog umiddelbart før
ressourceforløbet blev sat i værk. Der kan være tale
om f.eks. kontanthjælp eller en tidligere bevilget førtidspension, der så fortsætter. Dette kan betyde, at
personer med parallelle forløb, gennemfører det på
vidt forskelligt økonomisk grundlag. Motivationen
for at følge ressourceforløbet er derfor måske at
kunne få større indtjening, når forløbet udmøntes i
et job senere. Der er dog også planlagt sanktionsmuligheder, hvis deltageren misligholder forløbets
aftaler.
Førtidspension
Førtidspension er i teorien udelukket for personer
under 40 år. I Ligeværds regi kan det f.eks. være sent
udviklede personer eller personer med ADHD.
Forhold der tidligere kunne resultere i førtidspension. I praksis er førtidspension stadig mulig, hvis alle
andre tiltag er udelukket, og hvis det er indlysende,
at man ikke har mulighed for at udvikle en arbejdsevne i et ressourceforløb.
Personer over 40 år kan få førtidspension, såfremt
de har været igennem ét ressourceforløb. Ressourceforløbet kan udelades, såfremt det er indlysende, at
man ikke kan varetage et arbejde.
Personer over 40 år, som har fået tilkendt førtidspension, bevarer førtidspension med mindre man selv
ønsker et ressourceforløb, der kan forbedre chancerne for at komme i arbejde.

BASEN - ET KØREKORT TIL VOKSENLIVET
PMU’s Særligt Tilrettelagte Uddannelsestilbud
til unge med særlige behov (STU)

PMU har følgende ﬁre STU tilbud:
• 1. Afklaringsforløb i STU uddannelsen på BASEN i op til 12 uger.
• 2. Afklaringsforløb samt et efterfølgende uddannelsesforløb som
et samlet treårigt STU forløb med diverse undervisnings- og praktikforløb aftalt i tid, sted og indhold på BASEN.
• 3. Uddannelsesforløbet, som et samlet treårigt STU forløb, uden
afklaringsdelen.
• 4. Uddannelsesforløb uden afklaringsdelen og af kortere varighed
end tre år, med diverse undervisnings- og praktikforløb aftalt i tid,
sted og indhold på BASEN.

PMU

N.B. Supplerende uden for
den særlige tilrettelagte
uddannelse tilbyder vi:
Bodel i forbindelse med
forløb under STU’en på
Basen.

PRAKTISK MEDHJÆLPER UDVIKLING
Ole Rømers Vej 4 . 9870 Sindal . Tlf. 96 78 14 00 . info@pmu.dk . www.pmu.dk
Kontakt: Helene Holm, tlf. 96 78 14 31

Her er ledig
plads til
annoncering

Fleksjob
Det er muligt at blive visiteret til midlertidigt fleksjob
af højest 5 års varighed, hvis begrænsningen i arbejdsevnen er varig, væsentlig og medfører, at det ikke
er muligt at opnå arbejde på det ordinære arbejdsmarked på almindelige vilkår. Er personen over 40 år
kan der opnås et permanent fleksjob.
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Tekst & foto: Chresten Heesgård Ibsen/CHIB Pressebureau

Rummelige næver
til de unge med særlige behov

Tolv hærdebrede, karseklippede mænd med store næver lytter opmærksomt og
forsøger at holde blikket på det oplyste lærred for enden af lokalet. »Hvordan var
du som ung?« står der øverst på Power-Point skærmen.
- Den perfekte mentor er vel en halv-krimi-

En chance på et presset arbejdsmar-

værksted, da jeg var 13 år. Der blev jeg ud-

nel, som selv kan huske, hvordan det var

ked

dannet lastbilsmekaniker og i dag er jeg

at være ung, foreslår Preben.

Projekt Fællesskab med Perspektiv i Aar-

smed, forklarer Rasmus, der også gerne vil

Han husker en episode, hvor et bygge-

hus er gået ind i sin anden fase, hvor erfa-

erkende, at han og Benny selv får noget ud

sjak fik styr på omfattende tyverier ved en

ringerne fra første del bliver brugt til at

af at være mentorer:

byggeplads i Odense:

skærpe indsatsen for de unge. Mentorkur-

- Der rendte nogle unge indvandrere

set er en væsentlig del af projektet. Her

Almindelig borger

rundt udenfor hegnet. Og der blev stjålet

har Den helhedsorienterede Indsats (DHI)

- Vi kan gøre en forskel. Vi kan hjælpe

masser af værktøj. Vores formand fik fat i

fået ikke blot brede betonbisser, men også

unge mennesker, understreger Rasmus

den mest flabede af dem og ansatte ham

metalarbejdere, vvs’ere og malere med i

Jensen.

til at passe på pladsen og tingene. Efter det

fællesskabet. MTHøjgaards betonsjak på

- Det er også en gevinst for firmaet. De

blev intet stjålet, griner Preben Behnsen,

Moesgaard har allerede haft omtrent 35

får nogle medarbejdere, som er opkvalifi-

som i dag arbejder i jord og beton for Eng-

unge i de to måneders praktik, som pro-

ceret på deres personlige egenskaber.

gaard i Aalborg.

jektet lokker de unge med. Og det har gi-

Samfundet får også noget ud af det: Hvis vi

vet uvurderlige erfaringer, som de nye

kan hjælpe én ung ind i et læreforløb og

mentorer kan bruge, når de om kort tid

uddanne ham som smed, så flytter vi ham

tager den første unge mand i hånden og

jo fra en kasse til en anden: Han kan jo bli-

Ikke kun én sandhed

med ud i virkelighedens verden for at give

ve en almindelig skatteborger, fordi han

- Man behøver ikke have været kriminel

ham endnu en chance på et ellers presset

har fået en chance hos os, slår Benny Si-

for at være en god mentor. At være en

arbejdsmarked.

monsen fast.

Ved siden af skærmen står Tina Lauridsen fra Mentor Company:

god mentor betyder også, at man er rummelig, tilføjer hun og skifter til næste bud-

Mærsk med for første gang

som har vist sig at kunne mere end forven-

skab på sin Power Point:

- Vi og Mærsk vil gerne gøre en forskel.

tet. Spørger man Benny SImonsen direkte,

Anerkendelse. Respekt. Nysgerrighed.

Jeg skulle lige høre chefen først, og han

svarer han, at han tror, deres mentee også

Opgive fordomme. Opgive at der kun fin-

svarede, at det måtte vi gerne - bare vi ta-

bliver en økonomisk gevinst for arbejds-

des én sandhed. Opgive, at der kun findes

ger ansvaret overfor kollegaerne, forklarer

pladsen.

én løsning. De nye ord på væggen er op-

Benny Simonsen, som er tillidsmand for

skriften på, hvordan de hærdebrede arbej-

smedene hos Mærsk på Aarhus havn.

Vil ikke sætte de unge i kasser

dere bliver gode til at rumme en ung.

Sammen med kollegaen Rasmus Jensen

- Jeg synes, at de unge mennesker skal

har han valgt at bruge to dage på at blive

have en chance. Ellers bliver de en belast-

uddannet til mentor for unge.

ning for samfundet. Jeg er personligt fuld-

Det er dét, mentorkurset handler om.
En flok store mænd tager samfundets so-
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De to har allerede fået en ung i arbejde,

ciale ansvar alvorligt og har sagt ja til at bli-

- Vi er ude i mijøet. En socialrådgiver

stændig ligeglad med, hvad de har lavet

ve mentorer ude i virkeligheden for unge,

kan ikke vise de unge, hvordan hverdagen

eller ikke lavet. Jeg vil ikke sætte folk i kas-

som har særlige behov når det gælder at

er ude i det pulveriserende liv. Jeg gad ikke

ser, siger Benny Simonsen.

komme ud i arbejde.

selv gå i skole og blev fejedreng på et auto-
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Smedene hos Mærsk er den første me-

talvirksomhed i projektet. De henter viden

mærksomt blik og røber i samme sætning,

Lauridsen forklarer, hvordan fordomme

og masser af erfaring på mentorkurset -

at betonarbejderne på Moesgaard har haft

kan være en positiv ting, fordi det giver en

ikke mindst da sjakbajs Lars Knudsen, som

en succesrate på omtrent 25 procent.

fælles ramme at snakke om tingene i.

arbejder for MTHøjgaard på byggeriet af

Reglerne for straffeattest bliver gennem-

Moesgaard Museum stiller op for at

ADHD ingen ulempe

gået, og de store mænd lytter til en af

fortælle om sine erfaringer med de unge

- I skal ikke gøre det her for pengene. I

mange historier om en mentor, som enga-

mentees:

skal gøre det, fordi I har lyst, lyder det kor-

gerede sig for sin mentee. En af mentorer-

te budskab fra sjakbajsen, som også har

ne anbefaler et godt kursus for ordblinde,

Du skal møde hver dag

lagt mærke til de unges vaner og uvaner:

og snakken går med masser af følelser for

- Du skal være dig selv. Ligemeget hvad, så

- Vi behandler dem, som du ville be-

de unge ’med særlige behov’, før mentor-

er de her unge gode til at spotte os. De er

handle din egen søn. De får ikke lov til at

enten pleasere eller provoer og er der én

sætte sig ude i hjørnet til frokost. De skal

ting, der er vigtig, så er det at de skal hol-

ind i midten og snakke med os andre. Du

dan systemet fungerer.

de en aftale. De skal fandme møde hver

kan også se, om de køber deres frokost

mentorer, der hjælper de unge ud i praktik

dag, buldrer Lars Knudsen.

kurset slutter med fælles frokost.
Alle mentorer får oplysning om, hvorIndsatsen med

ved bageren hver dag. De skal lære at tage

og måske ind på en uddannelse, er jo en

Han råder mentorerne til at følge med i

madpakke med. Mange har diagnoser,

politisk beslutning. De aarhusianske polti-

de unges hverdag. Det gælder også, når de

men ADHD er altså ingen ulempe i bygge-

kere har besluttet at give penge til LBR (Det

har været i praktik i to måneder og forhå-

branchen, forklarer Lars Knudsen.

lokale Beskæftigelsesråd) for Aarhus, og

bentlig starter på skole.
- Vi troede, at der ikke fandtes et men-

LBR støtter Fællesskab med mere PerspekEngagement

neske, som vi ikke kan få til at arbejde. Det

Kursusgruppen snakker om en ung, der

gør der!, afslører Lars Knudsen med et op-

lige nu er sygemeldt efter et overfald. Tina

tiv.
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Tekst: Thomas Thorninger

Ligeværd i EU
Ligeværd deltager i EU-støttet projekt med fem
partnerlande, der skal få flere mennesker med særlige
behov i arbejde
Projektet ”Count Me In” vil have flere

Count Me In for alle

mennesker med særlige behov i arbejde i

Målet er at udvikle et konkret materiale til

projektet, er en kulturinstitution og en ar-

hele Europa. Det skal ske ved at tage ud-

undervisere på specialområdet samt til

bejdsplads og uddannelsessted for menne-

gangspunkt i den kulturelle sektor. Over-

formidlere i den kulturelle sektor. Projek-

sker med særlige behov. Museet iværksæt-

ordnet er målet med partnerskabet at ud-

tet skal fremme social inklusion på det

ter beskæftigelsesmuligheder og særligt

forske og videreudvikle innovative meto-

europæiske arbejdsmarked.

tilrettelagte forløb for unge og voksne in-

GAIA Museum, som er tovholder på

der i erhvervsrettede uddannelser og un-

EU har lanceret en ’Europe 2020 Stra-

den for fagområder, der knytter sig til at ar-

dervisningsforløb, som er målrettet perso-

tegy’. Intentionen er, at medlemslandene i

bejde på en kulturinstitution. De andre

ner, der har svært ved at komme ind på

de kommende år skal have større fokus på

Livslang Læringsprojekter bygger ligeledes

arbejdsmarkedet og fastholde et arbejde.

beskæftigelse af de befolkningsgrupper,

bro mellem uddannelse, beskæftigelse og

Ligeværds rolle i processen bliver at op-

der er længst væk fra arbejdsmarkedet.

kultur og inddrager nye metoder inden for

samle materiale om tilstandene i de for-

Det pointeres, at Livslang Læring er for

IT-baseret undervisning.

skellige lande og herigennem identificere

alle, og ingen fratages deres fulde ret til at

behovene for nye uddannelser eller træ-

deltage ligeværdigt i det etablerede sam-

ningsforløb. Gennem Ligeværds store erfa-

fund.

ring med erhvervsbaseret uddannelse til

EU efterspørger både metoder til at en-

folk med særlige behov i Danmark og Dan-

gagere mennesker med særlige behov på

marks førende position på området, er for-

arbejdsmarkedet, og til at udvikle og frem-

eningsfællesskabet den oplagte partner til

me deres kompetencer og ikke mindst at

at formidle denne viden videre på et euro-

opfordre samfundet til at anerkende og in-

pæisk niveau.

kludere sociale forskelligheder. Det er

"Fælles for partnerne er
deres fokus på social
inklusion"

Count Me In i en nøddeskal.
De metoder skal nu sammenkobles og
GAIA Museum – 10 års erfaring

organisationer fra Danmark, Sverige, Eng-

gangspunkt i en kombination

land, Belgien og Spanien. Fælles for part-

af de metoder, der lige nu

nerne er fokus på social inklusion. Partner-

praktiseres

GAIA

ne forskellige faglige kompetencer, som

Outsider

skal styrke projektets tværfaglige afsæt.

Art i Randers, og

Partnerne bidrager med deres ekspertise

metoder fra tidli-

og viden og vil tilsammen skabe et under-

Museum

Faktaboks:
GAIA Museum i Randers blev oprettet for over 10 år siden af Dorte
Ejersbo. Gaia er i dag mere end et
museum, der formidler og udstiller
outsiderkunst. Gaia er også en kulturvirksomhed med egen café, rammeværksted, butik og kunstuddannelse for mennesker med særlige
behov.
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videreudvikles gennem partnerskabet af

Projektet Count Me In tager ud-

gere

på

Livslang

visningsmateriale om ’hvordan man kan

Læringsprojek-

anvende den kulturelle sektor inden for er-

ter under EU’s

hvervsrettet uddannelse og undervisning

Leonardo

da

for mennesker med særlige behov’. Mate-

Vinci, som er

rialet vil bestå af en publikation, et under-

fuldt udvikle-

visningskursus og en e-Learning portal,

de og integre-

som skal testes og anvendes i de forskellige

ret på museet.

partnerlande.

Tekst: Anki van Dassen

Den Gamle By
engageret i børn og unge med særlige behov
Den Gamle By har planer om, bland andet

ske

arbejdsopgaver,

i samarbejde med Ligeværd, at skabe

lege og sanseoplevel-

praktik og arbejdspladser for unge med

ser – på nogle forløb i

særlige behov. Museet har udviklet mere

kopi af en historisk

end 10 særlige forløb som primært er for

dragt. Til et hvert forløb

aldersgruppen 6-20 år. Men en del forløb

findes et omfattende

egner sig også for ældre gæster, som f.

forberedelsesmateriale,

eks. kommer fra bosteder. Det næste

som altid indeholder en

skridt i projektet bliver at udvikle forløb

power point med fotos

for STU-elever.

og beskrivelser af forlø-

I 2011 søsatte Den Gamle By et formid-

bet. Materialet indehol-

lingsprojekt, der havde til formål at skabe

der desuden en lærervej-

særlige forløb, så børn og unge med sær-

ledning, et særligt kort

lige behov kan få de samme muligheder

over den Gamle By med re-

som alle andre for sjove og lærerige ople-

levante steder indtegnet

velser i Den Gamle By.

og en instruks med regler

Det sker i særligt udviklede forløb, hvor

for opførsel, så eleverne kan blive fortroli-

museets teorier og praksis med at lade

ge med datidens omgangsformer. Forbe-

børn og unge opleve historien gennem

redelsespakken kan også indeholde andet,

sansning, leg og arbejde kombineres med

f.eks. navnelister til rollespil og baggrunds-

de undervisningsmetoder, som bruges på

artikler. Både forberedelsesmaterialet og

specialskoler. Resultatet er relevante, lære-

forløbet er altid tilrettelagt under hensyn

rige, sjove tilbud og helt nye formidlings-

til, at eleverne har brug for tydelighed og

former, hvor der tages hensyn til den en-

struktur for at bevare fokus under

keltes evner, begrænsninger og dagsform.
Forløbene er primært for skoler, men de er

Læs mere om forløbene på www.dengamleby.dk/handicap

også egnede for bosteder, klubber, sfo’er,
foreninger og familier.
Ideen med forløbene er, at lade gæsterne komme med
på en tidsrejse, hvor
de træder ind i en
fortælling, som de
selv er med til at
skabe. De unge
mærker og erfarer historien på
deres egen krop
gennem histori-
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vælge år i

Tre
skal du
lleslettegård

ge

godt selskab

ndres tempo.
r passer på dig og forstår dig.

hed, når de tre år er gået.

nde.

ge

gehusvej 162 • 2950 Vedbæk
• Telefon
45 89 00 84
• Blomsterværksted
• Bo- og
socialtræning
eslettegaard@rudersdal.dk
• www.elleslettegaard.dk
• Maskinværksted
• Almen
undervisning

• Ridecenter

– ungdomsuddannelser

• Rideskole

• IT- og medieværksted

• Pakke-/monteringsværksted

• Staldfunktion

• Køkken/kantine

• Kørselsafdeling

• Gårdmandsfunktion

0 84
d.dk

Gøngehusvej 162 • 2950 Vedbæk • Telefon 45 89 00 84
elleslettegaard@elleslettegaard.dk • www.elleslettegaard.dk

– ungdomsuddannelser

UFL – Unge for Ligeværd
Vejlbjergvej 8 A
8240 Risskov
Tlf. 86208578

0 84
d.dk

Mail:
ufl@ufl-ligevaerd.dk
Hjemmeside:
www.ufl-ligevaerd.dk
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Tinnetgaards faglinier:
• STU-uddannelse
• Landbrugsværksted, 70 ha
• Skov- og naturværksted,
ha
– 50
ungdomsuddannelser
• Traktor- og metalværksted
• Bil- og scooterværksted
• Dyreværksted, 6 heste, egen ridehal
• Pedel- og tømrerværksted
• Køkken- og botræningsværksted
• Skole- og EDB-værksted
• Interne praktik- og skåneforløb
For mere information:
• Eksterne praktikforløb
Tinnetgaard Bo- & Erhvervsskole
På Tinnetgaard undervises og
arbejdes der efter mesterlæreprincippet. Hammervej 28
7173 Vonge
Tlf. 76709191
Der stilles en scooter til elevens
rådighed, og ydes hjælp til erhvervelse info@tinnetgaard.dk
www.tinnetgaard.dk
af kørekort til traktor eller bil.

LYNGSÅGAARD – VILD MED LIVET PÅ LANDET!
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Kan du lide at arbejde med dyr?
Kan du lide at køre traktor?
Eller kunne du tænke dig at lære at køre traktor?

- så er PMUs landbrugslinje Lyngsågaard noget for dig.

Her kan du bruge alle dine sanser. Du ser, hører, lugter, føler og
smager på livet på landet. Vi har kreaturer, grise, får og heste.
Vi passer dyrene, dyrker markerne, vedligeholder og reparerer
maskiner, driftsbygninger og gårdens udenomsarealer.
Vi samarbejder med de etablerede landbrugsuddannelser.

PMU

PRAKTISK MEDHJÆLPER UDVIKLING
Sønderklitvej 25 . 9300 Sæby . Tlf. 96 78 14 00 . info@pmu.dk . www.pmu.dk

Vordingborgskolen
Kostfag, nye venner, samvær…lyder det spændende?
Så er Vordingborgskolen lige noget for dig!
Alle linier er på studietur til udlandet
Der er plads til 70
kostelever og 10
dagelever

Vores 3 hovedfag
er: Kostfag, håndarbejde og idræt

10. klasse,
på
husholdningshold, ”Ung og
else
vej” og STU (3-årig uddann
ov)
for unge med særlige beh

Læs mere om de enkelte
linier på vores hjemmeside:
www.vordingborgskolen.dk
info@vordingborgskolen.dk
tlf. 55 36 06 36 fax: 55 36 06 35
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Sdr. Lundgård

Personlig udvikling
Botræning i egen minilejlighed
Erhvervsopfølgning
Fritidsaktiviteter

Undervisnings- og Aktivitetscenter tilbyder en
3-årig erhvervsorienteret grunduddannelse
for 18-25 årige M/K med indlæringsvanskeligheder.
Linier: Træ, metal, forskellige kreative fag, boglige fag, edb,
idræt, musik, minigartnere, landbrug (mark/husdyr), køkken
og botræning generelt.
Oplæring og træning i bo-, fritids- & arbejdssituationer
hvor fællesskabet bærer præg af livsglæde og et kristent
livssyn, som har sin rod i folkekirkens bekendelse.

Faste ugentlige samtaler
PAS en gang om året
(Pædagogisk analyseredskab der kortlægger beboernes potentialer.)

Unge med særlige behov, 20 – 35 årige, som har været
igennem et erhvervsafklarende
uddannelsesforløb / STU.
Man bor på Heragården og arbejder ude i byen.
Vi har 14 pladser, hvor man kan bo 2 – 5 år.
Naturskønt sted tæt på byen.

Plads til 12 elever i kollegiet. I udslusningsfasen kan vi nu
henvise til vor nye satellit, Heragården i Lind, med 14 minilejligheder.

Heragården

Brochurer kan rekvireres hos:
Lederpar: Gudrun & Ernst Skipper

Læs mere på www.heragaarden.dk

Sdr. Lundgård
Lundvej 32, Lund, 7400 Herning
Tlf. 97 12 91 10 • www.sdr-lundgaard.dk

Koustrup Alle 15 B, Lind, 7400 Herning
Tlf.: 96 27 31 00

Heragården har gode vækstvilkår
for livsglæde og det kristne menneskesyn

En individuel
uddannelse
for unge med
særlige behov

Troldkær
Koldingvej 13, Jels
6630 Rødding
Tlf: 74551166
Fax: 74551228
www.troldkaer.dk
skolen@troldkaer.dk

Formålet med et ophold på
Troldkær er at dygtiggøre
sig erhvervsmæssigt, lære at
mestre hverdagens
udfordringer, blive selvstændig – og få et godt liv.
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3 årig kompetenceuddannelse STU
for unge med særlige behov – 16-23 år
SKOLEN TIL VOKSENLIVET
* Bygge og Anlæg
* Køkken og Have
* Auto og Maskiner
* Botræning

* Tøseriet
* Gård og Dyr
* Park og Anlæg
* Udslusning

Speciale i selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser,
angst, seksuelle overgreb m.m.
Bakkehøjvej 19, 4792 Askeby, Møn - Krummebaekgaard@mail.dk
Tlf. 5581 7080 / 5055 7080 - www.krummebaekgaard.dk

STU-tilbud for 16-25 årige

“
“
“

På 21’eren kan unge med særlige behov tage
en ungdomsuddannelse. Et individuelt tilrettelagt undervisningsforløb, der er med til at
modne og udvikle den enkelte unge. På 21’eren
kan man nemlig - komme i lære som voksen.
Lars Forstander

Man kan komme ud og bo for sig selv i en
lejlighed. Det havde jeg ikke troet at jeg
kunne for to år siden. Jeg har fået det ud
af det, at jeg har lært at klare mig selv og
sådan noget. Og det er jeg meget glad for.

n egen

Du får di

iPad

Henriette 3.års elev

Goldschmidtsvej 12

Jeg er rigtig glad for det. Der er rigtig
mange søde mennesker dernede. Og kunderne
de spørger om hjælp, hvis de har brug for
det. Jeg holder mig sådan set godt tryg der.

4760 Vordingborg
Tlf. 55 34 07 30
Enogtyveren@enogtyveren.dk

www.enogtyveren.dk

Christian 2.års elev
I praktik i et supermarked

“VI SKABER EN GOD BEGYNDELSE PÅ VOKSENLIVET
FOR BOGLIGT SVAGE UNGE”

Individuelsamt
botræning
samt erhvervsmæssig
ndividuel botræning
erhvervsmæssig
ogi optræning
i virksomheder.
afklaring og afklaring
optræning
virksomheder.
For18
unge
ikke
kanafgøre brug af
or unge over
der over
ikke 18
kander
gøre
brug
de
ordinære
uddannelser.
de ordinære uddannelser.

● Botræning
● Botræning
● Erhvervsafklaring
● Erhvervsafklaring
● Optræning
● Optræning
til job
til job
9 • 8600 Silkeborg
Stavangervej 9Stavangervej
• 8600 Silkeborg
Telefon 8680 Telefon
4522 8680 4522
E-mail je@boskolejob.dk
• www.boskolejob.dk
E-mail je@boskolejob.dk
• www.boskolejob.dk
Afd. Ladelundsvej
17 • 8600 Silkeborg
Afd. Ladelundsvej
17 • 8600 Silkeborg
Afd. Nørrebrogade
9 • 8700 Horsens
Afd. Nørrebrogade
9 • 8700 Horsens

• Arbejdstræning på egne værksteder:
Træværksted
Skovværksted
Væksthus
Smede- og metalværksted
Catering & Køkken
Cykelværksted
Campingplads
Landbrug
Lager
Entreprenør- og vognmandsforretning
Kunstværksted
IT værksted
• Gode fritidstilbud

• Arbejdsprøvning på eksterne
værksteder
• Løbende udvikling af nye værksteder
• Bomulighed med personlig
rådgivning
• Vi optager unge fra hele landet
• Et ophold i trygge rammer
• Vi samarbejder med AMU og
tekniske skoler
• Vi er omfattet af STU (særlig
tilrettelagt uddannelse for
unge med særlige behov)

PMU

PRAKTISK MEDHJÆLPER UDVIKLING
Ole Rømers Vej 4 . 9870 Sindal . Tlf. 96 78 14 00 . info@pmu.dk . www.pmu.dk
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Munkegården
Et helhedsorienteret uddannelses-, arbejds- og bosted
for unge 17-29 årige med særlige læringsforudsætninger.
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
Afklaringsforløb (LAB)

Et godt sted at være – og lære

Beskyttet beskæftigelse
Mulighed for at vælge undervisning inden for dansk,
regning, it og engelsk. Forskellige fritidsaktiviteter
såsom musik, kreaværksted, dart, bordtennis, café
og meget mere...
3 forskellige værksteder:

JORDBRUG

landbrug & haveservice

LEVNEDSMIDDEL
køkken & rengøring

BESØG
OS PÅ

HÅNDVÆRK

bygge/anlæg & motor/metal

www.goed.dk

Gødvad Efterskole er for dig,
der har svært ved at lære tingene
i skolen og derfor har brug for
ekstra støtte i 8., 9. eller 10. klasse.

Vi sidder ikke kun ved et skolebord, men lærer
også tingene, når vi arbejder i marken, i stalden,
på scenen eller i skolens gode værksteder.
DSI Munkegården
Rugårdsvej 205
5464 Brenderup
Se video om os
ved at scanne koden

tlf. 64 44 13 83
www.munkegaarden.dk

Gødvad Efterskole | Stavangervej 2 | 8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 08 11 | info@goed.dk | www.goed.dk

Klintebjerg Efterskole
- naturlig-vis

Praktisk og prøvefri efterskole for unge
med særlige behov
Vi tilbyder:
Jord til bord linien · Musik- og håndværkslinien
Natur- og friluftslinien · Uddannelses- og erhvervslinien
Undervisningen på vores 4 linier tager udgangspunkt i kreative
og praktiske værksteder. Vores erfaring igennem 20 år viser, at
interessen for et område styrker den faglige indlæring og derigennem den enkelte elevs motivation for undervisningen.
Skolen er med sin dejlige beliggenhed, ud til Odense
Fjord, rammen om en hverdag, hvor kreativitet og glæde
altid er på dagsordenen.

Målgruppe:

Unge med Selvskadende adfærd,
angst, spiseforstyrrelser
div. diagnoser
Behandlingstilbud

+
Undervisning/arbejdstræning

+

Se mere på www.klintebjerg-efterskole.dk

Udslusning

Klintebjergvej 195
5450 Otterup
Telefon: 64 82 18 87
kontor@klintebjerg-efterskole.dk
Tlf, 55 81 70 80
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www.krummebaekgaard.dk

FENSKÆR EFTERSKOLE

Kollegievej 5b • Nr. Nissum • 7620 Lemvig
Telefon:

97 89 11 77
97 89 13 66
post@fenskaer.dk

Fax:
E-mail:
Hjemmeside:

www.fenskaer.dk

Teaterbygningen
FANEFJORD
Vi optager såvel elever med generelle vanskeligheder, f.eks. koncentrations- og
hukommelsesbesvær, retningsforstyrrelser o.l. som elever med specifikke vanskeligheder
som autisme, Asberger-, OCD-, ADHD, Tourettesyndrom m.v. og tilbyder:

N
tek y
unde nologi i
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ingen
iPa

d4
til all (32 GB)
e ele
ver
Fibern

i alle
elevbolig
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med et
h
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TV
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e

Skole for livet...

www.teaterbygningen.dk
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Det Gamle Mejeri
Ølufgårdsvej 11, V. Nebel, 6715 Esbjerg, tlf. 75 16 93 94

Ølufgårdsvej 11, V. Neb

www.detgamlemejeri.esenet.dk

www.detgaml

Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole på Ærø
Til unge, der har lyst til at arbejde med kvæg, svin, heste,
landbrugsmaskiner og markdrift, så er Poppelgården stedet.
Den unge bor på skolen og kommer i praktik hos forskellige landmænd.
Vi har hestelinie med plads til opstaldning af egen hest.
Vi tilbyder landbrugsassistentsuddannelsen i samarbejde med Dalum Landbrugsskole

Uddannelsen varer 3 år. Det er en helhedsorienteret erhvervsuddannelse med botræning
Kom og besøg os. For mere information ring: tlf. 62582838. E-mail: ppj@poppelgaarden.dk
Lisbetsvej 3, 5970 Ærøskøbing Forstander Stine La Boube
www.poppelgaarden.dk

– en sund og kreativ kostskole

På Bøgevangskolen hjælper vi unge med særlige
behov til en god start på voksenlivet. Redskaberne
er praktisk og kreativ undervisning i en god tone
og trygge omgivelser. Det tror vi på giver de bedste
forudsætninger for at komme videre.

Vi tilbyder:

• 42 ugers kursus i bo-, job- og fritidstræning.
• Helt eller delvis gennemførelse af den 3-årige
ungdomsuddannelse STU.

Kom videre på www.boegevangskolen.dk eller ring til os på tlf.: 75 82 11 76
Bøgevangskolen, Bøgevang 18, 7100 Vejle
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Se mere på shskole.

Kildebjerget er en specialskole og botilbud for unge
over og under 18 år med særlige behov.
• Specialskole fra 6. klasse
• Særlige Tilrettelagt
Ungdomsuddannelse (STU)

• Botilbud
• Jobtræning/arbejdsprøvning

Kildebjerget Kostskole og
Ungdomsuddannelsescenter
Sanatorievej 1, 7140 Stouby
Tlf.: + 45 78 47 97 00 - www.kildebjerget.dk
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socialøkonomisk virksomhed

kilden
i esrum

STU
3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige
behov på esrum kloster & møllegård

UNGDOMSUDDANNELSE FOR
UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

vælg mellem grafik og it, køkken og café, haveog viceværtsservice

kilden klostergade 12 3130 græsted
mobil 20 81 01 71 kilden.esrum.dk

PGU Rosenholm
En helhedsorienteret uddannelse til unge med særlige behov.
Afklaringsforløb efter Lov om Aktiv Beskæftigelse (LAB).
Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).
Ressourceforløb.

Vi har:
Træværksted, bygningsvedligeholdelse
og pedel
Gartneri, væksthus, frilands- og
anlægsgartneri
Kantine - katinedrift i storkøkken
Medielinie multimedieværksted
Bofællesskaber med botræning og vejledning.
Et ungdomsmiljø, hvor de unge har et selvstændigt
liv i samspil med andre unge. Aktive fritidstilbud i
samarbejde med foreningslivet og ungdomsskolen.
PGU Rosenholm Banevej 2, 8543 Hornslet, tlf. 86 99 56 00, www.pgu.dk
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En
E
n særlig skole til særlige behov

Lille prøvefri efterskole, der har fokus på den enkelte elev,
kombineret med faglighed, kreativitet og livsglæde.
Grundlinien LivogLær (almendannende for 8. og 9. årg.)
Fremtidslinien LivogBro (forberedende til uddannelse på
EGU eller EUD for 10. årgang)
Uddannelsen LivogJob (3-årig uddannelse til unge med
særlige behov)
Kørselsordning til Jylland.

Tlf. 54 44 17 00
www.stubbekoebingefterskole.dk
Skolen er oprettet af Luthersk Mission

Efterskolen Østergård

En praktisk – musisk – kreativ skole for elever
med særlige læringsforudsætninger
Vi bidrager til at eleverne udvikler personlige, sociale og faglige
kompetencer og medvirker til at glæden, trivslen og fælleskabet
blomstrer
Østergårdstræde 42, 4735 Mern
55 39 61 30 – kontor@oe42.dk
www.oe42.dk

En ny chance – en unik mulighed

HjælpeGuide

Nyt STU-tilbud på Efterskolen Helle
HjælpeGuide er et flerårigt forløb for unge
med interesse for turisme og service. Der er
bopligt, og gennem undervisning, bo- og jobtræning samt individuel vejledning hjælpes
den unge på rette vej – mod en meningsfuld
tilværelse.
HjælpeGuide optager fire unge årligt, og der
er optagelse året rundt.
Yderligere information, tlf. 8638 4466

Efterskolen Helle, Dyrehavevej 28, 8500 Grenaa.
www.efterskolenhelle.dk
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SU til alle – eller?
Folketinget diskuterer netop nu en reform

udsigt til job og indtægt, den anden rent fak-

af SU, Statens Uddannelsesstøtte. Primært

tisk ”blanket af” og kun svage udsigter til job

for at få unge hurtigere og billigere gennem

og indtægt.
Et fromt nytårsønske kunne være, at Fol-

Men det er som om der mangler noget i
diskussionerne.

ketinget ved reform af SU-systemet og evaluering af STU-uddannelsen vil sikre, at unge

Da Folketinget i 2007 vedtog loven om

reelt stilles ens i udannelser og jobmulighed.

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for

Det kan være i form af SU til alle eller en STU-

unge med særlige behov, var det et væsent-

ydelse på lige fod med EGU- og produktions-

ligt skridt mod ligestilling af unge i uddan-

skoleydelse, og en finansiering af STU, så de

nelse.

unge reelt frit kan vælge et forløb med kvali-

Desværre blev STU-eleverne ikke omfattet af SU og uddannelsen blev en kommunal

ficeret indhold og meningsfuld retning for
deres fremtid.

opgave modsat øvrige ungdomsuddannel-

I modsat fald øger vi kun den sociale ud-

ser, der er statslig finansieret. STU-elevernes

stødning. Og det var vel ikke lige det, der var

forsørgelsesgrundlag er derfor bistands-

meningen?

hjælp eller egen formue, og de kan ikke frit
vælge uddannelsessted.
Urimeligheden kan bedst beskrives i et
eksempel med to næsten jævnaldrende søskende. Den ældste fik et normalt fødselsforløb. Den anden manglede ilt og blev født
med et mindre handicap. Bedsteforældrene
etablerede en børneopsparing for at sikre
dem en god start på voksenlivet. Den ældste
påbegynder en uddannelse som sygeplejerske, bliver færdig og etabler sig i eget hjem,
godt hjulpet af SU og børneopsparingen.
Den anden henvises til et STU-forløb med
forsørgelse fra børneopsparingen. Da han er
færdig med STU-forløbet er børneopsparingen brugt. Begge har gennemført en anerkendt ungdomsuddannelse – den ene med

Landsforeningen Ligeværd UFL – Unge for Ligeværd FUS – Foreningen af
DHI – Netværket Den Helhedsorienterede Indsats
Uddannelsessteder
Sammenslutningen af Skoler under Ligeværd B-U-S – Bo- og Udviklingsfonden
for borgere med særlige behov

Al henvendelse til: foreningsfællesskabet ligeværd, vejlbjergvej 8a, 8240 risskov, ligevaerd@ligevaerd.dk, tlf. 8620 8570.

en uddannelse.

