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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

Pas på demokratiet
Ligeværd har i den seneste periode arbejdet med at få
ændret udkastet til STU loven, da ministeriets udspil kun
på meget få og uvæsentlige områder tilgodeser de unge
med særlige behov.
I den anledning har vi blandt andet peget på, at Epions
evaluering af uddannelsen, som ministeriet har brugt som
baggrund, ikke har været tilgængelig for andre end ministeriets embedsmænd. Ministeriet har haft rapporten et
år, vi har haft den i 3 dage, før vi skulle afgive et hørings-

Tornevangsvej 97
3460 Birkerød
4582 9515

svar.
Karina Adsbøl (DF) har spurgt ministeren om det er udtryk for en meningsfyldt måde at inddrage partnerne i en
fremadrettet proces.
Embedsmandssvaret, som ministeren har skrevet under på, er herunder citeret i sin helhed, så det er op til læseren selv at fortolke, hvordan man som demokratisk
medspiller har det med svaret. Vi vil ikke påvirke læseren.
Man er efterfølgende velkommen til at maile eller rin-

…vild udvikling i dit tempo

ge og høre vores mening. Vi ønsker alle en god læsning af
ministerens svar:
Jeg mener fortsat, at det er vigtigt at inddrage brugerne af ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov
på en meningsfyldt måde. Jeg og ministeriet har derfor
også forud for fremsættelsen af lovforslaget haft møder
med forskellige interessenter på området, herunder handicaporganisationerne, med det formål at få de pågældendes synspunkter til lovrevisionen.
Med hensyn til den rapport, der er udarbejdet af Epinion, kan jeg oplyse, at den - uden at være afgørende,
som det er forudsat i spørgsmålet – naturligvis har indgået

Erhvervsskolen Vestjylland tilbyder en helhedsorienteret
uddannelse til unge der ikke har forudsætningerne for at
påbegynde et ordinært uddannelsestilbud.

i beslutningsgrundlaget for udformningen af det fremsat-

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.

sættelse for Folketinget, således at også indholdet af rap-

ERHVERVSSKOLEN

gøre Epinions evaluering samtidig med lovforslagets fremporten ville kunne indgå i Folketingets behandling af lovforslaget. Efter at et udkast til lovforslaget var sendt i offentlig høring, besluttede jeg efter forespørgsler fra forskellig side imidlertid at fremrykke tidspunktet, således at
rapportens indhold også kunne indgå i overvejelserne om
høringsparternes høringssvar. Dette har også været tilfældet for langt de fleste af høringssvarene. Det ville have været ideelt, hvis rapporten var blevet offentliggjort lidt tidligere.

VESTJYLLAND

Med venlig hilsen

Vestergade 42 • Borris • 6900 Skjern • Tlf.: 89 93 40 50

Det var ministerens ord.
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te lovforslag. Det var således også hensigten at offentlig-
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Tekst og foto: Journalist Lisbet Rasmussen

Peter har ikke
til at spise sundt
45 kg lettere prydede Peter for et år siden forsiden af Ligeværd. Men
solstrålehistorien om Peter fra STU Sydsjælland har fået et kedeligt kapitel,
som har betydet, at den unge mand igen har taget 20 kilo på og ikke har råd til at
få sin racercykel repareret.

sit tre år lange ophold ved STU Sydsjæl-

STU-ophør sat ting i gang for hans fremtid.

land i Lundby.

Men alting har taget alt for lang tid.

En rigtig succeshistorie, som også be-

- Primært fordi flere kommuner har væ-

rettede om, at Peter trivedes ved at bo i

ret involveret, i det Peter gerne ville blive

STU Sydsjællands botrænings- og bofæl-

boende her i området efter sit STU-forløb.

lesskab. Derfor ville han også gerne blive

Men den afgivende og den modtagende

boende i området, hvor han havde fået et

kommune har ikke kunnet finde ud af at

fint netværk, da hans STU sluttede i august

samarbejde, og det er gået ud over Peter,

sidste år.

siger Karin Lærke.

Desværre har Peters liv siden taget en
ganske anden drejning.
I dag bor han, 21 år gammel, i en lejlighed tæt ved STU Sydsjælland og følger fle-

I hver fald har Peter i over et halvt år
fået lov til at sejle sin egen sø – med STU
Sydsjælland som ulønnet og medmenneskelig sikkerhedsventil.

re gange om ugen undervisningen sam-

Først for nylig har han fået bevilget en

men med stedets øvrige STU-elever. Men

kommunal støtteperson, som nu besøger

Peter er ikke længere STU-elev. Alligevel er

ham et par gange om ugen.

han stadig tilknyttet stedet. På ”særlige betingelser” kan man vist roligt konkludere:
- Peters STU-forløb sluttede 31. august
sidste år. Siden er hans sag nærmest gået i

• Peter er ikke længere tilknyttet en arbejdsplads

Da Ligeværds læsere første gang stiftede

stå. Men vi kender jo Peter og kan ikke

• Peter fik ikke sit kørekort

bekendtskab med Peter for et år siden, var

bare lade ham sejle sin egen sø, siger lede-

• Peters racercykel er på værksted på ube-

han en slank ung mand, som var ved at få

ren af STU Sydsjælland, Karin Lærke.

styr på sine livslange læsevanskeligheder,

stemt tid
• Peter har taget 20 kilo på igen

var glad for sin praktikplads hos en lokal

Mangel på opfølgning

autoophugger, var ved at tage kørekort,

Peter har brug for støtte, som hans familie

1200 kr. om måneden til alting

turede egnen rundt på sin racercykel og –

ikke magter at give ham.

Som STU-elev havde Peter 1800 kr. om

ikke mindst – havde tabt 45 kilo i løbet af

4

I mellemtiden er meget gået tabt:
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Der var da også i forbindelse med hans

måneden, når alle faste udgifter var be-

længere råd

”Ærgerligt at skulle bevæge sig rundt på sådan et gammelt stativ!” Peter savner sin racercykel, som
er på værksted på ubestemt tid. Indtil han får råd til at få den repareret.

talt, ligesom han gratis kunne spise sundt

den til rådighed til alting, når husleje og

og fedtfattigt sammen med de andre STU-

andre faste udgifter er betalt.

Peter har ikke mistet optimismen, selvom hans
liv har været ret stillestående, og selvom han har
taget 20 kilo på, siden han ophørte som elev
hos STU Sydsjælland i august 2012.

elever. Der var dengang råd til et abonne-

Derfor er racercyklen strandet på et cy-

ment i et fitness-center. Reparationer af

kelværksted med skæv fælg, der ikke kan

for bliver det altid kun til rugbrødsmadder,

cyklen, når den gik i stykker, var der også

rettes op, før Peter får råd.

siger Peter.

knebent plads til i budgettet.

Derfor har Peter taget 20 kilo på i løbet
af det sidste halve år. Han har simpelthen

Optimist trods alt

Men sådan er det ikke længere.

ikke råd til at spise sundt, fedtfattigt og

Peter har dog ikke mistet modet og opti-

Da Peter afsluttede sit STU-forløb, flyttede

grønt. Med mindre end 50 kroner om da-

mismen. Han er glad for sin nye kommu-

han ind i en lejlighed, som STU Sydsjæl-

gen til rådighed kan det kun blive til rug-

nale kontaktperson, som ugentligt besø-

land stillede til hans rådighed – dog på al-

brød og pålæg.

ger ham og kommer med input til, hvor

mindelige lejevilkår. Det betyder, at den

- Jeg laver aldrig varm mad. Det er så

unge mand i dag har 1200 kr. om måne-

kedeligt kun at lave mad til mig selv, så der-

han blandt andet kan få nyt netværk og
købe billige og sunde madvarer.
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Karin Lærke, leder af STU Sydsjælland, og Peter har sammen anket forløbet omkring Peters forløb efter STU.

Øverst på Peters ønskeseddel står et

han ellers godt i gang med som STU-elev.

Sammen med Karin Lærke kører Peter

job, så han kan få noget at lave og tjene

Men uden penge kunne vi ikke blive ved

lige nu en klagesag over hele forløbet, hvor

mere end kontanthjælpen.

med at give Peter den intense støtte, som

han ikke er blevet fulgt ordentligt til dørs

- Med den rette støtte kan Peter sag-

var nødvendig, for at han kunne bestå

efter sin STU: At der for eksempel skulle gå

tens passe et arbejde på særlige vilkår. For

både den teoretiske og praktiske del af kø-

næsten et halvt år, inden han fik bevilget

han har mange ressourcer og er god til at

reprøven.

en støtte/ kontaktperson, som efter Karin
Lærkes vurdering er en nødvendighed, for

arbejde med sine hænder. Gennem et arbejde ville han få styr på sin hverdag og li-

Fremtid med forhindringer

at Peter kan udnytte de mange ressourcer,

geledes få en tålelig økonomi, siger Karin

Peter er i en udsat situation. Han har ikke

han har, til at få en god og meningsfuld

Lærke og fortsætter:

mulighed for at hente støtte i sin egen fa-

hverdag.

- Men det er ærgerligt for Peter, at der
ikke blev taget bedre hånd om hans situa-

6

milie – end ikke et sundt og gratis måltid
mad.

- Normalt har vi et rigtig godt samarbejde med kommunerne om, hvad der skal

tion, da han stoppede som STU-elev. Det

- Jeg er sikker på, at Peters kommunale

ske fremover, når de unge afslutter deres

er gode, spildte kræfter, for han var virkelig

støtteperson har en plan for hans fremtid.

STU-forløb. Men i Peters tilfælde er det

på vej i en god retning. Peter har brug for

Men det nytter jo ikke at foreslå aktiviteter

trukket i langdrag, fordi de involverede

støtte, og det håber jeg virkelig, at han

og sunde tiltag, som koster penge. For

kommuner ikke har formået at samarbej-

fremover får i det kommunale system. Ær-

med 1200 kroner om måneden har Peter jo

de, slutter Karin Lærke.

gerligt var det, at han ikke fik den nødven-

ikke engang råd til at spise sig mæt i sund

dige hjælp til at tage sit kørekort. Det var

mad, siger Karin Lærke.
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Sønderborg

i den gule førertrøje
med klagesager
Klagenævnet

Specialundervisning

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse,

tallene hvor borgerne får medhold, og kom-

modtog i 2012 i alt 459 klager. Af disse

for

specialundervisning for voksne og førsko-

munen må ændre sin afgørelse, 34,73 %.

klager blev 320 klager realitetsbehandle-

leklagesager.

Til sammenligning har Københavns

de. Begrebet en realitetsbehandlet sag be-

Sønderborg står for 27 klager ud af de

Kommune haft 20 klagesager i 2012. Det

tyder, at klagenævnet enten ændrer eller

samlede 459 klager. Af disse blev 16 klager

på trods af, at Københavns Kommune om-

opretholder kommunens afgørelse eller

realitetsbehandlet. I 7 af sagerne fik borge-

fatter 558.000 indbyggere, og dermed et

hjemviser kommunens afgørelse til ny be-

ren medhold i klagen over Sønderborg Kom-

langt større antal sager, hvor det kan gå

handling i kommunen. Klagerne er på om-

munes afgørelse eller sagsbehandling. Det

galt, mens der i Sønderborg Kommune er

råderne specialundervisning i folkeskolen,

svarer til 43,75 % af sagerne. På landsplan er

godt 27.000 indbyggere.

xxxxx
Du kan her se nogle få eksempler fra både den ene og den anden
ende af tallene fra årsrapporten. Hvis du vil læse årsrapporten i sin
fulde ordlyd, kan du finde den på: www.klagenaevnet.dk
Antal
klagesager

Realitetsbehandlede

Omgjorte

Sønderborg Kommune

27

26

7

København Kommune

20

10

6

Aarhus Kommune

19

10

2

Vordingborg Kommune

12

6

1

Ballerup Kommune

1

0

0

Fredericia Kommune

1

1

Holstebro Kommune

1

Lemvig Kommune

1

Kommune

Tekst: Peter Christensen

Sønderborg Kommune har åbenbart haft rigtigt ”gode ben” i 2012, når det gælder at samle på klagesager på området for specialundervisning. Antallet af klager
svarer til 5,8 % af det samlede antal klager i landets 98 kommuner. Det er tredje
år i træk, at Sønderborg indtager den plads på listen.

Hurtigere
sagsbehandlingstid
Som det fremgår af nedenstående skema er tiden for sagsbehandlingen i Klagenævnet er
blevet kortere. Nævnet angiver, at det skyldes
færre modtagne sager, optimering af sagsgangen og en digitalisering af sagsbehandlingen i
sekretariatet.
Sagsbehandlingstid
i Klagenævnet

2011

2012

0

Modtagne klagesager

4,8
måneder

3,3
måneder

1

0

1

0

Realitetsbehandlede
klagesager

5,4
måneder

3,9
måneder
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Tekst & foto: Ole Kæhler

Byrådet i Sønderborg
reagerer på klage-rekord

- Forvaltningen har jo de penge, der skal til, så
de skal jo bare komme med brugbare løsninger
og bedre sagsbehandling, så er det på plads, siger Erik Lorenzen.

værd i Sønderborg. For et par år siden sørgede han for, at Sønderborg Kommune
måtte skrive ”Ommer” på de visitationer til
STU-tilbud, der var lavet for rigtigt mange i
en hel årgang.
Dengang havde politikere og embedsmænd opdaget, at det er billigere at give
de specielle undervisningstilbud indenfor
kommunegrænsen end det er at købe
ydelserne i eksisterende tilbud i andre kommuner. Forvaltningen satte det hele i gang
uden grønt lys fra politikerne.
Men bare et år efter den fadæse lå
Sønderborg stadig inde med Danmarksrekorden i antallet af klager.
- Jeg spurgte i Byrådssalen, om vi har
sparet for meget på det område og svaret
var, at det ikke handlede om penge, siger
Erik Lorenzen, der er valgt ind i Byrådet via
Fælleslisten.
Pollitikerne agter at følge op på proble-

8

Hvis kvaliteten af den såkaldte STU-under-

Sønderborg Kommune har også i det

met og venter at forvaltningen kommer

visning og visitationen til undervisningen i

forgangne år sat rekord i antallet af klager

med løsningen, der med ét slag får de

Sønderborg skal måles på antallet af kla-

omkring STU-undervisningen og navnlig

mange klager væk. Ifølge Erik Lorenzen

ger, så kunne Sønderborg Kommune med

sagsbehandlingen op til, at de forskellige

kan det ikke være noget større problem.

fordel lukke det hele ned og starte forfra

tilbud blev givet til familierne.

- Forvaltningen har jo de penge, der

med at bygge tilbud op til unge, der har

- Der er vejledere, der bare tager be-

skal til, så de skal jo bare komme med

særlige behov. Naturligvis også en køre-

slutninger uden at tænke dem igennem og

brugbare løsninger og bedre sagsbehand-

plan over vejene frem til de specielle til-

de lytter slet ikke til de familier, som de har

ling, så er det på plads, siger Erik Loren-

bud.

med at gøre, siger Jørn Thrane fra Lige-

zen.
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Ligeværd har udviklet et inspirationsmateriale, som
henvender sig til undervisere, der arbejder med STU
uddannelsen.
Formålet med materialet er, at støtte udviklingen af en
evaluerings- og dokumentationspraksis i STU undervisningen,
som dels bidrager til at kvalitetssikre målorienteringen i det
pædagogiske arbejde med den unge, dels vil materialet kunne
bidrage til at opnå en forbedret platform for dialogen om den
unges progression på statusmøderne med de kommunale
myndigheder.
Materialet er gratis og kan downloades fra Ligeværds
hjemmeside: www.ligevaerd.dk/5154
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Tekst: Asser H. Pelle og Mathies Hvid Toft foto: Åge Møller

Nye lokaler til UFL-klubben

Herning og Ikast-Brande

Den 2. maj. blev UFL- klubben Herning og Ikast-Brandes nye lokaler, på Vestervangskolen, indviet med rød løber og lagkageløb til stor glæde for klubben og deres
cirka 60 medlemmer.
Den røde løber var rullet ud, og socialråds-

Aage Møller åbningstaler. Efter talerne

kaler, og det var ikke altid sikkert, om de

formand i Herning kommune, Anne Marie

blev alle kastet ud i et lagkageløb, som fri-

havde lokaler til rådighed, hvilket fik nogle

Søe Nørgaard, var mødt op for at klippe

villige elever fra Herning Gymnasium havde

medlemmer til at udeblive. Det skal de nye

den røde snor over og dermed officielt

arrangeret i dagens anledning. Her kunne

faste lokaler rode bod på. Man regner nu

åbne lokalerne.

medlemmerne i forskellige konkurrencer

med at kunne holde flere arrangementer

udforske de nye faciliteter med fnis og bal-

og få en højere medlemsdeltagelse til klub-

lade.

bens mange aktiviteter.

Efter åbningen med snoreklip og rød
løber, holdt først Anne Marie Søe Nørgaard og herefter voksenvejleder i klubben

10
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Tidligere måtte klubben ofte skifte lo-

Tekst og foto: Asser H. Pelle og Mathies Hvid Toft

Inge Marie Winter:

Vi skal nå ud
til de unge i gråzonen
UFL Herning og Ikast-Brande fik nye lokaler på Vestervangskolen den 2. maj. Vi tog
i den forbindelse en snak med voksenvejleder og kasserer i klubben, Inge Marie
Winther, om klubbens arbejde og deres succes med at bruge gymnasielever som
frivillige.
Hvad kan I her i jeres UFL klub?

teter, vi har. De har blandt andet arrangeret Zumba-dans og

- Vi kan skabe et mødested og frirum, hvor man kan komme og

hockeyturnering. De kan noget andet, end vi ”gamle” kan. De

være, som man er, uden der stilles krav. Her kan vores medlem-

har en anden energi og tilgang til aktiviteterne. Vores medlem-

mer være sociale og føle sig trygge. Vi skal nå ud til de unge,

mer synes også, det er hyggeligt at snakke med dem og ser op

der er i gråzonen. Primært unge på STU-uddannelserne.

til dem som en slags rollemodeller. Jeg kan klart anbefale at engagere unge mennesker som frivillige. Det har været en stor

Hvilke aktiviteter laver I med jeres medlemmer?

succes.

- Det kan være bowling eller banko. Vi har også været i biografen, hvor vi havde halvtreds medlemmer med, det var en rigtigt
god tur. Vi har også klubaftenener, hvor vi bare spiller spil, og
her til vores sommerafslutning skal vi ud og ro i kajak, så det er
mange forskellige aktiviteter.
Hvad betyder de nye lokaler for klubben?
- Det betyder, at vi har fået en fast, tryg base til medlemmerne,
hvilket er vigtigt, da vi har flyttet meget rundt. Derudover er lokalerne så rummelige, at der er plads til at have flere aktiviteter
kørende ad gangen. Der er også mulighed for at låne skolens
store udendørsarealer til fysiske aktiviteter.
I har en del frivillige gymnasieelever i klubben. Hvad gjorde I for at få dem til at engagere sig i klubben?
- Det kom sig af, at vi lavede et stillingsopslag til Herning Frivillig
Center, der kørte et projekt med at engagere unge i frivilligt arbejde. Min datter foreslog, at hun kunne dele opslaget med sin
gymnasieklasse på Facebook, og det endte med, at der faktisk
var stor interesse for at være frivillig blandt de unge.
Hvordan har jeres erfaringer været med at bruge gymnasieelever som frivillige?
- Det har været noget af det bærende for klubben og de aktivi-
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Millioner til startboliger i

Randers og Viborg
Randers og Viborg har fået bevilliget millioner til drift af startboliger
til unge med særlige behov.
Startboligerne er win-win for alle parter: De unge får en bedre start med
at bo selv og kommunen får tilført pædagogisk arbejdskraft til arbejdet med
udsatte unge.
12
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Gårdudsigten fra en af de kommende
startboliger på Grenaavej i Randers.

Bent Mikkelsen

- Det store og
overordnet vigtige
ved ordningen med
startboliger er
accepten af, at
overgangene mellem
uddannelse og egen
bolig er svær for
unge med særlige
behov.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har uddelt 47,5 mil-

7,5 millioner til drift af 21 startboliger. Bevillingen til startboliger

lioner til etablering af startboliger til udsatte unge i syv kommu-

skal gives til foreninger i den almennyttige boligsektor, private

ner – i alt 108 startboliger. Den samlede pulje til startboliger er

udlejere kan ikke få andel i millionerne til startboliger, og til det

131,2 millioner. Næste ansøgningsfrist er 1. november 2013.

formål har Randers Bo- og Erhvervstræning etableret en almen-

Startboliger er en særlig type ungdomsboliger med det for-

nyttig boligforening, Startbo.

mål at sikre, at udsatte unge får en god start på at bo i egen bo-

Boligerne etableres i en boligkarré på Grenåvej, som tidligere

lig som et vigtigt afsæt for arbejde og uddannelse. Som noget

har været boliger til handikappede. Boligerne opfylder ikke læn-

særligt får startboligerne tilknyttet en særlig voksenkontakt – so-

gere behovene hos de handikappede, der er bygget en ny insti-

cial vicevært – som de unge kan støtte sig til.

tution i Paderup til dem. Startbo er blevet enige med Randers
Kommune om at købe bygningen, der rummer 38 lejligheder, til

Etablerer boligforeningen Startbo

startboliger.

- Vi har mangeårig erfaring med en helhedsorienteret indsats,

De 21 lejligheder bliver til startboliger. Den resterende del bli-

hvor vi arbejder med de unges boligforhold, netværk, sociale og

ver lokaler til fælles aktiviteter. Randers Bo- og Erhvervstræning

fritidsforhold som grundlaget for udannelse og arbejde, fortæl-

lejer sig ind på en del af kvadratmeter og flytter i den forbindelse

ler Kim Blach Pedersen, Randers Bo- og Erhvervstræning.

sine aktiviteter fra Adelgade til Grenåvej. Dog ikke Bogruppen

- Så… hvis ikke vi sku’ ku’ – hvem sku’ så ku’

Adelgade som fortsætter uændret.

Startbo, projektet i Randers, har fået en 10-årig bevilling på

Ligeværd juni 2013
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- Vi har mange års
erfaringer med en
helhedsorienteret
indsats.
Så… hvis ikke vi sku’
ku’ – hvem sku’ så ku’,
siger Kim Blach
Pedersen
om etableringen af
startboliger til unge
med særlige behov.

fakta
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har afsat 131,2 millioner for
perioden 2012-2015 til etablering af
startboliger til udsatte unge:
Startboliger er særlige ved tilknytningen af voksenkontakt, social vicevært
Støtte til startboliger kan kun søges
af almennyttige boligforeninger
Der er indtil nu bevilliget 47,5 millioner til startboliger i syv byer: Randers,
Viborg, Brønderslev, Hedensted, Nyborg, Hillerød og Værløse. Støtten
går til aflønning af sociale viceværter
i hele projektets løbetid. Ministeriet
kan give mindre tilskud til ombyg-

Kim Blach Pedersen

Samarbejde med eksisterende boligforening
Konstruktionen bag startboligerne i Viborg er en anden.

ning.

Det bliver deres opgaver at hjælpe de unge med etablering af
netværk og fællesskaber, men også nødvendigheden og betyd-

- Lokalforeningen Ligeværd Viborg er samarbejdspartner

ningen af at lægge et budget, at have overblik over sine aftaler

med Havredal, STU Viborg, Viborg Kommune, UngBo og Bolig-

og forpligtelser og generelt alle de mange ting, der tilsammen

selskabet Viborg, som har fået bevillingen. Startboligerne bliver

udgør et fundament under en velfungerende dagligdag og tilvæ-

etableret i tre afdelinger i boligselskabet, forklarer Bent Mikkel-

relse.

sen fra Lokalforeningen
- Det store og overordnet vigtige ved ordningen med startbo-

Husleje der er til at betale

liger er accepten af, at overgangene mellem uddannelse og egen

Pointen med startboliger er, at få udsatte unge godt i gang med

bolig er svær for unge med særlige behov. De ender hurtigt i iso-

at bo selv, men hvis de unge drukner i alt for høj husleje, så er

lation. Ordningen er en accept, at der er behov for ekstra støtte

man lige vidt. Startboliger eller ej.

for at sikre nogle unge, der har brug for at komme godt i gang
med at bo selv.

Nettohuslejen der er budgetteret i Randers ligger på 2200
månedligt for 50 kvm. bolig. Huslejen i Viborg vil blive en anelse

En vurdering som Kim Blach Pedersen er enig i.

højere og ligger i et spænd fra 2500 til 3500, de fleste boliger på

- Det er en anerkendelse af betydningen af en helhedsorien-

2500.

teret indsats. At indsatsen ikke kun omfatter uddannelse men
også de unges boligsituation.
Startboligerne i Viborg vil omfatte 15 boliger. Til driften af
dem har ministeriet bevilliget 7,5 millioner over 10 år.

50 kvm. er den øvre grænse for størrelsen på en ungdomsbolig.
Kim Blach Pedersen og Bent Mikkelsen er enige om, at der i
deres byer er yderligere behov for startboliger til udsatte unge.
Vurderingen fra dem begge lyder på et behov for at få antallet af

Den sociale vicevært

startboliger fordoblet i hver deres by. De vil begge søge igen ved

Med drift af startboliger menes udgiften til voksenstøtte i form

næste runde og opfordrer i samme åndedrag andre i Ligeværd til

af sociale viceværter. I både Randers og Viborg vil der blive ansat

at være opmærksomme på puljen. Læs mere om startboliger på

et par personer med pædagogisk baggrund til at varetage de

www.mbbl.dk

opgaver.
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Ligeværd tilbyder
at hjælpe med at udforme betænkning

Ligeværd havde foretræde for Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg tirsdag
den 21. Maj. Emnet var revisionen af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.
se hvem der har beslutningskompetencen.

nerne, når lovgivningen skal foldes ud i

at byde på i forbindelse med den endelige

For mange unge ender som kastebold og

konkrete uddannelsesforløb.

udformning af betænkning om ny lov om

for mange unge får ikke reelt uddannelses-

STU. Derfor vil vi meget gerne deltage i ar-

valg, siger Jørn Lehmann.

- Det er kun ressourcestærke forældre
der kan tage det arbejde på sig på deres

bejdet med at udforme en betænkning,

Louise Gabold kunne på mødet beret-

børns vegne. Forældre med færre ressour-

fortæller Ligeværds formand Jørn Leh-

te, hvordan det er som forældre at blive

cer vil give op på forhånd. De unge har

mann efter Ligeværds foretræde.

klemt mellem de forskellige kasser og sy-

brug for en helhedsorienteret indsats, der

stemer.

omfatter både uddannelse, sociale forhold

Foruden Jørn Lehmann deltog også
foreningens næstformand Conrad Andrea-

og boligforhold. STU er en uddannelse, og

sen, forretningsudvalgsmedlem i Ligeværd

derfor mener vi den skal ligge i uddannel-

Jørgen Christensen, Jens Ole Jørgensen,
konsulent for skoler og uddannelsessteder,
samt Louise Gabold, mor til en ung med
særlige behov, i foretrædet for udvalget.
De havde et godt foretræde, hvor de følte
at der blev lyttet til Ligeværds bemærkninger. Selve foretrædet for udvalget blev
også længere end oprindeligt planlagt.
Christine Antorini har tillid til, at kommunerne kan forvalte lovgivningen tilfredsstillende, samarbejde på tværs i de kommunale forvaltninger og samarbejde med
udbydere af STU forløb. Det giver hun udtryk for i en besvarelse af en henvendelse
fra Ligeværd. Tilfredsstillende vil sige, at de
unge bliver tilbudt individuelle STU forløb

De unge har brug for en
helhedsorienteret indsats,
der omfatter både
uddannelse, sociale
forhold og boligforhold.
Ligeværd mener der skal
være én samlende og
koordinerende
sagsbehandler i
kommunen, som
forældrene og de unge
skal have dialog med og
forholde sig til.

sesforvaltningen, og vi mener der skal
være én samlende og koordinerende sagsbehandler i kommunen, som forældrene
og de unge skal forholde sig til, fortsætter
Jørn Lehmann.
Udvalget spurgte repræsentanterne fra
Ligeværd, om de kunne pege på mønsterkommuner eller præsentere patentløsninger. Der er naturligvis kommuner, hvor
samarbejdet generelt er godt, men såvel
som Ligeværd ikke vil pege på egentlige
mønsterkommuner afstod Ligeværds repræsentanter også fra at pege fingre af
kommuner, hvor Ligeværd ved at arbejdet
med STU er tungt, trægt og urimeligt i forhold til de unge.

og en overordnet sammenhængende ind-

- Vores mission var heller ikke at forsø-

sats, hvor kommunens økonomi ikke er
eneafgørende for tilbuddet og indsatsen.

Tekst: Peter Christensen

- Som praktikere og eksperter har vi noget

ge at komme med patentløsninger. Vi var
Ligeværd har gentagne gange gjort

taget til Christiansborg for, som praktikere

- Det er teoretisk set godt nok. Vi ser

opmærksom på, at det er et problem, at de

og eksperter, at fortælle hvilke problemer

bare i praksis, at virkeligheden er en helt

unge med særlige behov ”falder” mellem

vi ser og understrege, at der er brug for en

anden. Nogle kommuner har STU placeret

forskellige lovgivninger, uddannelseslov-

helhedsorienteret indsats på tværs af for-

i forvaltningen med uddannelse andre

givningen og social- og beskæftigelseslov-

valtninger som inddrager uddannelse, so-

kommuner i socialforvaltningen. Det er

givningen, på det overordnede plan og

ciale forhold og boligforhold for den enkel-

uoverskueligt for forældrene og de unge at

mellem forskellige forvaltninger i kommu-

te.
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Tekst og foto: Peter Christensen

”De voksne
skal hjælpe
– og lade som om de slet ikke er der!”
”Det er de voksne og ikke de unge, der skaber et ungdomsmiljø. Derfor vil de
inddrages i forhold til at etablere et ungehus. De ønsker selv at sætte deres præg
på stedet og være med til at skabe indhold for eksempel være frivillige i en café
eller ved at tilbyde ung-til-ung vejledning.”

Det er blot et af udsagnene fra DHI’s undersøgelser af de unges

ansvar og viden opbygger selvværd og bringer menneskers ibo-

ønsker til et ungehus.

ende kraft frem. Vi tror på respektfulde møder, hvor lysten til at

DHI har gennem nogle måneder kortlagt behov og ønsker til
oprettelsen af et ungehus i Aarhus med arbejdstitlen Netværk-

deltage og de fælles interesser bygger bro over modsætninger,
forskelle og øger forståelsen”.

stedet. Undersøgelsen har omfatte dels workshops med unge og
en inspirationstur til Malmø. Undersøgelserne foretages på bag-

Tillid og vejledning

grund af en bevilling fra LBR, Det Lokale Beskæftigelsesråd for

I forbindelse med undersøgelsen har DHI blandt andet intervie-

Aarhus og Samsø.

wet en række unge om deres ønsker til et ungehus. Og man
kunne jo snildt tro, at de unge helst så at voksne blandede sig

Fryshuset
For at kvalificere grundlaget for oprettelse af et ungehus har en
arbejdsgruppe været en tur til Fryshuset i Malmø.
Fryshuset er et stort og kendt ungdomsmiljø i Sverige. Fryshuset har udspring i Stockholm men har afdelinger i Malmø og Gø-

De unge lægger vægt på, at de kan komme i huset med deres venner og få nye venner. De prioriterer koncerter, værksteder
og oplevelser ud af huset men de prioriterer også kurser og mulighed for lektiehjælp.

teborg. Fryshuset er en paraplyorganisation, hvor mange forskel-

De understreger behovet for hjælp og vejledning, hvis den

lige virksomheder og projekter bliver drevet selvstændigt men ud

bliver givet på den rigtige måde. Det vil sige uformel vejledning

fra et fælles sæt værdier og samme mission. Det er et kludetæp-

de selv kan opsøge, og hvor de har mulighed for at forberede sig,

pe, hvor aktivitet og indsats er rettet mod en bred gruppe af

gå hjem og tænke over tingene og vende tilbage igen på bag-

unge. Kilderne til indtægter er vidt forskellige – fra fonde, salg af

grund af deres overvejelser.

ydelser som træning og foredrag, tilskud fra kommuner og regioner samt sponsorater og donationer.

”De unge savner overblik over mulighederne som ung i kommunen og kan ikke finde rundt i systemet. De har ikke overskud

Fryshuset har tydelige værdier og det gennemsyrer hele orga-

til selvstændigt at afsøge mulighederne. Der er behov for en

nisationen, at de tror på de unges ressourcer og ser en særlig op-

samlet indgang til vejledning i kommunen, hvor de kan møde

gave i at få tag i de unge, der falder uden for systemet.

voksne, der hurtigt kan guide dem på rette vej.”

”Fryshuset har en simpel overbevisning: Opmuntring, tillid,
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helt uden om, når de taler om et ungehus. Sådan er det ikke.
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Eleverne i Centerklassen på Møllevangsskolen arbejde intenst og effektivt med deres ønsker og forestillinger om et Ungehus i Aarhus

Unge voksne problemspottere
De unge udtrykker ønske om et bredt vejledningstilbud, der
omfatter blandt andet bolig, flytte hjemmefra, psykolog, studievalg, økonomi, mobning, jobsøgning, kost og sundhed.
De lægger ikke skjul på, at medarbejderne i ungehuset ganske vist skal være voksne, men de må ikke være længere væk fra
deres egen ungdom, end de kan sætte sig i de unges sted og
umiddelbart forstå deres tanker og frustrationer.
”Mange unge er bange for at fortælle om deres problemer
med mindre de har trygge rammer og har tillid til de voksne, de
taler med. De ønsker et sted, hvor de kan tage deres venner med,
som de ved har problemer. De voksne skal kunne spotte problemerne, så de unge undgår selv at skulle konfrontere deres ven
med det.”
Og på den vis er vi tilbage ved starten på denne artikel:
”De voksne skal både hjælpe og kunne lade som de slet ikke
er der”.

Sagt af unge om ungehuset:
Det skal være for alle mellem 15 og 25 år
Det skal være frivilligt og anonymt
Det skal være trygt og overskueligt
Det skal være centralt placeret med en positiv indretning
og atmosfære
Det skal ikke være en klub men et åbent sted
Det skal være gratis. Dog med betaling for ture og særlige aktiviteter
De unge skal have medbestemmelse og være med til at
skabe stedet
Der skal være fælles areal, café og mange rum til aktiviteter
Der må ikke være et pres om at leve op til noget
Voksent men stadig ungt personale som kan hjælpe med
problemer
Et personale der er gode til at lade som de ikke er der
… og i den mere praktiske afdeling: For alt i verden rene
toiletter

Ligeværd juni 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 juni 2013
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Gør reklame for Ligeværd
Landsforeningen Ligeværd har fået produceret klistermærker
til at sætte på biler, mapper, tasker og andet. Du kan få tilsendt klistermærkerne ved at kontakte Anne Bech Volsted-

AMU-kurser i samarbejde
med VIA UC

lund på sekretariatet: abv@ligevaerd.dk.

I samarbejde mellem VIA UC og Ligeværd udbydes 2

Hjælp med at gøre reklame for Ligeværd.

AMU kurser i 2013:
Grundlæggende pædagogisk kursus ”Anerkendende
Kommunikation” for administrations– og service personale på skoler og uddannelsessteder.
”Konflikthåndtering” for erfarne værkstedslærere og
andre pædagogiske medarbejdere på skoler og uddannelsessteder.
Du kan også finde yderligere oplysninger på
www.ligevaerd.dk

Inspirationsforløb for medarbejdere på skoler og
uddannelsessteder
Den 28. August arrangerer FUS inspirationsforløb for medarbejdere på skoler og uddannelsessteder. Forløbet tager udgangspunkt i det der virker i hverdagen hjemme hos jer og kobler det med nye input.
Læs mere på www.ligevaerd.dk
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OBS – OBS – OBS – OBS
Sommerferielukning
Husk alle at være opmærksomme på,
at Ligeværds sekretariat på Vejlbjergvej i Risskov
har sommerferielukket i ugerne 28, 29 og 30.
I samme anledning vil sekretariatet og bladet Ligeværd ønske alle medlemmer
og medlemsforeninger en vidunderlig sommer.
Ligeværd viser sig igen i din postkasse efter sommerferien
med et augustnummer.
God sommerferie til jer fra alle os på sekretariatet.
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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.





















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.

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. I uddannelsen er der
eksterne praktikperioder.

Erhvervsafklaring ift. arbejdsmarkedet efter LAB§§32/42 på
vores værksteder og i
virksomhedspraktik.

Bo- og socialtræning i vores
socialpædagogiske opholdssted.
Læs også om vores nye intensive
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 16-30 år. Vi har
mere end 100 elever og mere end 28 års erfaring.

www.gminde.dk

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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Livskvalitet er
Generalforsamling i DHI med fokus på nye menneske-perspektiver
og nye tilgange til uddannelse
- Der tales meget om universitetsuddan-

Formand for DHI (Den Helhedsoriente-

»omvæltningens tid« og beklagede samti-

nelser, lidt om de mellemlange uddannel-

rede Indsats), Jørn Lehmann Petersen, lag-

dig det fokus, som »Dovne Robert« har

ser og meget lidt om erhvervsskolerne.

de ud med en peptalk, da han gav sin be-

fået, siden han gjorde sit indtog i det dan-

Der er ikke mange, som taler om dem, vi

retning på DHI’s generalforsamling 2013.

ske mediebillede i 2012.

har med at gøre.

Formanden lagde vægt på, at vi lever i

Det er ifølge Jørn Lehmann Petersen typer som Robert og andre, der ser en ære i
at komme i pressen, der er med til at

- Vi skal ikke være bange for at tænke nyt. Livskvalitet for det enkelte menneske er også en
nytteværdi, sagde Jørn Lehmann, formand for Netværket - Den Helhedsorienterede Indsats.
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stemple de personer, som er omdrejningspunktet for DHI’s arbejde.

nytteværdi
Jørn Lehmann Petersen slog et slag for,

ordinationskraften på tværs i kommunen

at få formuleret pædagogiske principper til

at vi flytter perspektivet. At vi får drejet fo-

og evnen til at yde en helhedsorienteret

en mere praktisk erhvervsuddannelse. Et

kus væk fra nytteværdien i det enkelte

indsats.

hovedformål er blandt andet, at unge ikke

menneske og i stedet retter fokus mod det

knækker halsen på boglige opgaver, men

inkluderende fællesskab, hvor der er plads

Virksomhedernes gode vilje

til alle.

Tilbage på generalforsamlingen var der

Keld Hvalsø Nedergaard berørte arbej-

at alle prøver er praktiske.

- Vi skal ikke være bange for at tænke

korte indlæg ved Peter Morville fra Empo-

det med at få ført et sosu-grundforløb over

nyt. Livskvalitet for det enkelte menneske

werment Sønderborg, Keld Hvalsø Neder-

på Hasle Lokalcenter, væk fra borde og pa-

er også en nytteværdi.

gaard fra DHI, Rikke Ehrenreich fra DHI og

pirer og ind i et autentisk undervisningsmil-

Poul Erik Clausen fra Havredal Praktiske

jø.

Tjener 8 mio. ved succes

Landbrugsskole.

Endelig fortalte Rikke Ehrenreich om

Forud for selve generalforsamlingen hav-

undersøgelsesarbejdet ved at få etableret

de de 25 fremmødte hos 3F Aarhus Ry-

et ungdommens hus i Aarhus. Et hus, hvor

marken lyttet til borgmester og formand

unge kan få hjælp på tværs af indsatser.

for KLs Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg, Jacob Bundsgaard.
Jacob Bundsgaard fremhævede vigtigheden af at finde retning og sætte mål i
forhold til unge med særlige behov.
- Vi skal finde retning og målsætninger
i forhold til de her grupper. 95 % -målsæt-

- Huset skal være for alle, men støtter

"Det er ikke så let, som jeg
troede. Men når bare det
lykkes for én, er det guld
værd"

Peter Morville

ningen giver retning, men de 5 % er ikke
glemt, påpegede Jacob Bundsgaard.

dem, som har behov. Vi vil gerne have alle
ind for at skabe synergi mellem de stærke
og de svage, sagde Rikke Ehrenreich.
Arbejdsmarked må foldes ud
Formand Jørn Lehmann Petersen sluttede
at med sætte fokus på fremtidige mål og
handlinger hos netværket. Arbejdet tager

Han fortalte samtidig om et nyt værk-

udgangspunkt i to ting: Uddannelsestil-

tøj, som giver folkeskolelederne mulighed

bud til de unge og et arbejdsmarked som

og pligt til via computeren at følge de ele-

er parat til at tage imod de samme unge.

ver, som har forladt skolen op til 15 måneder efter endt uddannelse.

- Det er vigtigt at få gjort opmærksom
Peter Morville fortalte om sin opstarts-

på det arbejdsmarked, som kan tage vores

- Vi kan se, at andelen af unge, som

fase i Empowerment Sønderborg og de

unge og få det det sociale arbejdsmarked

gennemfører en ungdomsuddannelse er

udfordringer, der ligger i at få de unge slu-

til at folde sig ud, sagde Jørn Lehmann Pe-

stigende, tilføjede Jacob Bundsgaard.

set ind i på områdets arbejdspladser via

tersen.

Han kunne fortælle, at samfundet tje-

praktikpladser og virksomhedernes gode

ner 8 millioner kroner, hver gang en ung

vilje, hvis de blot må få en ung tilknyttet,

får fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

som er helt lokal.

- 8 millioner betyder, at det kan betale

- Det er ikke så let, som jeg troede.

sig at bruge kræfter og investere på det her

Men når bare det lykkes for én, er det guld

område, sagde Jacob Bundsgaard og poin-

værd, sagde Peter Morville.

terede vigtigheden af at have fokus på ko-

Poul Erik Clausen talte blandt andet om

Han sluttede af med en opfordring:
- Vi har en ambition om 100 medlemmer næste år. Gå hjem og fortæl om foreningen.
På Netværket DHI’s generalforsamling
2013 var der genvalg til bestyrelse og suppleanter.
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Mentor
– et vidtfavnende begreb

Som en ekstra godbid ovenpå en velgennemført generalforsamling i DHI fik de
fremmødte indblik i mentorordninger, og hvordan kan man bruge mentorordninger på arbejdsmarkedet.
- Hvad er en mentor? Svaret er, at ingen

tet mere livsforbedrende, er der tale om

rigtig ved, hvad det er, – eller nærmere, at

Serviceloven, uddannelseslovgivningen når

det er rigtig mange forskellige ting, spurg-

formålet er at gennemføre uddannelse, kri-

te og svarede seniorkonsulent og rådgiver

minallovgivningen når formålet er en krimi-

om mentorer hos Cabi, Anette Hansen,

nalitetsfri tilværelse og endelig integrati-

retorisk ud i rummet.

onslovgivningen når formålet er at integre-

I løbet af en halv time gav hun eksempler på mentorordninger. Mentorer har
gennem tiden haft flere navne: Mentor,

re udlændinge i Danmark.
Endelig kan en mentorordning være frivillig eller aflønnet via projektmidler.

kontaktperson, støtte- kontaktperson, rollemodel og sidemand har været nogle af

Helt inde i skurvognen

dem. Mentorfunktionen kan bruges både

John Liebach fra Fællesskab med mere

på og udenfor arbejdspladsen eller udan-

perspektiv fortalte herefter om projektet

nelsesinstitutionen, hvis det er en del af en

Fællesskab med mere perspektiv, som sig-

beskæftigelsesrettet indsats. Borgernes

ter efter at få fat i marginaliserede unge

jobcenter kan bevilge mentorstøtten, så-

og sætte gang i en proces, som på sigt vil

fremt at den er afgørende for en beskæfti-

sikre dem en fast tilknytning til arbejds-

han er med den unge på virksomhedsbe-

gelsesrettet indsats.

markedet.

søg og med helt inde i skurvognen. Og

- Mentorfunktionen fortsætter på teknisk skole.
Det giver de unge en fordel, at de allerede har
en tilknytning til erhvervslivet, når de begynder
der, fortalte John Liebach.

Når man vil etablere en mentorordning

- Mit hjerte ligger hos de her unge

skal man først og fremmest være opmærk-

mænd, som hænger med røven i vand-

som på Beskæftigelseslovgivningen, hvor

skorpen. Jeg har selv været en af dem. Det

- Mentorfunktionen fra sjakket fort-

sigtet er beskæftigelsesfremmende. Er sig-

er oplagt at få gang i de unge mennesker

sætter på teknisk skole. Det giver de unge

via de mange byggeprojekter, der er i byen,

en fordel, at de allerede har en tilknytning

fremhævede John Liebach.

til erhvervslivet, når de begynder der, sag-

Fællesskab med mere perspektiv er

hvordan man også yder støtte ved tilmelding til grundforløbet på teknisk skole.

de han.

blandt andet forankret hos 3F Anlæg og

Endelig fortalte DHIs konsulent Erik

Byg i samarbejde med DHI. Man forsøger

Bukh om morfarprojekt i Vejle. Projektet

blandt andet at opbygge en modtagerkul-

har været en kæmpe succes og affødt

tur på arbejdspladsen via mentorkurser for

både omtale og stor opmærksomhed fra

struktører.

andre kommuner. Selv om projektet i DHI-

John Liebach fortalte også, hvordan

regi udløber i år, har der været enighed om
fra de implicerede parter, at det skal føres

- Hvad er en mentor? Svaret er, at ingen rigtig
ved, hvad det er, – eller nærmere, at det er rigtig
mange forskellige ting, sagde Anette Hansen,
CABI.

26

Ligeværd juni 2013

videre i en tilsvarende form.
På www.cabiweb.dk/mentor kan du
læse alt om mentorordninger.

Tekst: Chresten Heesgård Ibsen / CHIB Pressenureau

Betalingsloven
kan blive en barriere
Borgmester i Aarhus og formand for KL

bud på licitationen også skal skabe prak-

styrke, uddyber borgmester Jacob Bunds-

(Kommunernes Landsforening)s Arbejds-

tikpladser til unge med særlige behov. Alt-

gaard om sin egen kommunes brug af

markeds- og erhvervsudvalg, Jacob Bunds-

så tage hensyn til unge i DHIs målgruppe.

klausuler i offentligt byggeri.

gaard, indledte tirsdag den 30. april gene-

Alene Aarhus Kommune udbyder of-

- Der er klausuler, der tager højde for

ralforsamlingen i netværket DHI, Den Hel-

fentlige byggerier til en værdi af omtrent

unge med særlige behov. Jeg ved ikke

hedsorienterede Indsats, hos 3F på Rymar-

15 mia. kr. i de kommende år - primært på

præcist, om jeg kender tilbud i forhold til

ken i Aarhus.

renoveringsarbejde af offentlige byggeri.

unge, som har svært ved at komme i gang.

Borgmesterens indlæg handlede om

- De sociale klausuler kan dække meget

Men i Aarhus har vi for eksempel den nye

hvor vigtigt det er, at finde fælles retning

bredt. Aarhus Kommune vil gerne samar-

virksomhedsskole nede, hvor vi bygger det

for indsatsen overfor de unge samt rege-

bejde med de virksomheder, der er sam-

nye hovedbibliotek. Der kan man indføre

ringens 95 % mål i uddannelse.

fundsansvarlige. Vi har bevidst gjort det så-

krav om fleks- og skånejob, siger borgme-

På mødet bragte Ole Lauth, forstander

dan, at vi har gode muligheder for at ind-

steren, som dog også indrømmer, at KL

på Egmont Højskolen og medlem af DHIs

føje klausuler i licitationer. Aarhus Kommu-

ikke har en KL Håndbog i sociale klausu-

bestyrelse, problematikken omkring beta-

ne følger også op på dem med varierende

ler.

lingsloven op for Jacob Bundsgaard. Problemet handler om, at kommuner, der selv vil
tage ansvaret for en ung samtidig skal over-

Fakta om betalingsloven

tage udgifterne til for eksempel uddannelse

Betalingsloven betyder, at kommuner skal betale for tilskud til uddannelse, som
uddannelsesinstitutionerne ellers ville have fået fra Ministeriet for Børn og Undervisning.

(se boksen). Barrieren kan blive, at nogle
kommuner så vil være fristet til at frasige sig
ansvaret og de unge dermed bliver svigtet.
- Hvis der er en barriere, så må man kigge på det. Jeg kender ikke selv konsekvenserne af betalingsloven. Vi må se, hvor stor
udfordringen er, og hvad konsekvenserne
er. Men man kan måske kigge på det i forbindelse med, at man er i gang med at lave
STU. DHI er velkomne til at ringe til mig,
hvis de vil følge med i, hvad vi finder frem
til, sagde Jacob Bundsgaard om problemet
med betalingsloven.
KL har ingen håndbog i sociale klausuler
Desuden hæftede han sig ved de nye klausuler, CSR-klausuler, som DHI er initiativtager til. Det er klausuler som indføres i offentlige udbud. Ligesom sociale klausuler,
der i udbuddet tager hensyn at et byggeri
skal omfatte praktikpladser til unge, så betyder CSR-klausuler, at entreprenøren ved

Det gælder:
•	Kontanthjælpsmodtagere der er omfattet af § 2, nr. 2 eller 3, i lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats.
•	En fleksjobvisiteret og ledig omfattet af § 2, nr. 7, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
•	Revalidend, der modtager revalideringsydelse eller forrevalidend, der modtager kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse eller særlig ydelse efter lov
om aktiv socialpolitik, og omfattet af § 2, nr. 4 eller 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
•	A-kasseforsikret ledig omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der ikke deltager i uddannelsesforløbet som led i 6 ugers selvvalgt uddannelse.
•	A-kasseforsikret ledig omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der deltager i uddannelsesforløbet som led i 6 ugers selvvalgt uddannelse.
•	Personer, der modtager dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge.
•	Personer, som modtager ressourceforløbsydelse efter kapitel 6 a i lov om aktiv
socialpolitik.
•	Personer, der er omfattet af lov om uddannelsesordning for ledige, som opbruger deres dagpengeret.
Kilde: Ministeriet for Børn og Undervisning
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Det er forår...
Tekst og foto: Peter Christensen

Torsdag den 11. april havde sekretariatet på Vejlbjergvej i Risskov en effektivt besøg af fire skovmænd fra PMU i Sindal.
Denne torsdag skulle der beskæres voldsomt,
ikke som i Poul Dissing og Benny Andersens forårssang ”der beskæres i buskadser og budgetter”, det var alene buskadset, der måtte lægge
grene til motorsavens tænder.
De fire herrer fra PMU var John Landergren,
faglig vejleder på linjen Skoven, og de tre elever
Lars Holger Koning, Mikkel Stecher og Kasper
Benjamin Jørgensen.
Ligeværd takker de fire for en fornem indsats.
John Landergren, Mikkel Stecher, Lars Holger Koning
og Kasper Benjamin Jørgensen foran deres røde mandskabsvogn fra PMU.

En pause skal der til. Mikkel Stecher (tv) og Kasper Benjamin Jørgensen får sig en
bid brød og noget at drikke.
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En motorsav er et fantastisk effektivt men også meget farligt værktøj. Her
er den i John Landergrens kyndige hænder, så spånerne flyver.

Mikkel Stecher og Kasper Benjamin Jørgensen stamper grene på plads.

De tre STU-elever fra PMU Sindal holder en kort pause fra sliddet.

Indsamling af afsavede grene er en del af jobbet.

Ligeværd juni 2013
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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

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

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

0 84
d.dk

– ungdomsuddannelser

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.

0 84
d.dk

• 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
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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!

UFL – Unge for Ligeværd
Vejlbjergvej 8 A, 8240 Risskov. Tlf. 86208578
Mail: ufl@ufl-ligevaerd.dk – www.ufl-ligevaerd.dk

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

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.
Plads til 12 elever i kollegiet. I udslusningsfasen kan vi nu
henvise til vor nye satellit, Heragården i Lind, med 14 minilejligheder.
Brochurer kan rekvireres hos:
Lederpar: Gudrun & Ernst Skipper
Sdr. Lundgård
Lundvej 32, Lund, 7400 Herning
Tlf. 97 12 91 10 • www.sdr-lundgaard.dk

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
rvisn
ingen
iPa

d4
til all (32 GB)
e ele
ver
Fibern

i alle
elevbolig
er

et

Intern
med et
h
hasti øj
ghed

Stor
TV
pakk
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

36

Ligeværd juni 2013

E?
KOStSKOl
ær
lev, lær og v / 7
4
2
n
e
m
sam
år
dEt BEdStE

i dit liV

Parat til

BOtrÆNiNG

aber
viden, vensk

færdigheder

og erfaring

ne boglige og
Få styrket di
r
rdigheder, fø
praktiske fæ
,
ra
ef
m
em
e hj
du skal flytt
ed
m
ng
ga
al i
og måske sk
med en særng
ga
i
er
eller
t ungdomsudlig tilrettelag
).
dannelse (STU

dk
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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Arrangeres af

– i samarbejde med

DANMARKS STØRSTE UDDANNELSESMESSE

for unge med særlige behov
Messen præsenterer undervisnings-, vejlednings- bo- og
ungdomsuddannelsestilbud inden for specialområdet.

2013

I 2012 præsenterede de 3 messer samlet flere end 170 uddannelsesinstitutioner
og organisationer og flere end 5.400 unge, forældre, lærere, vejledere og
sagsbehandlere besøgte messerne.
Evalueringer fra både udstillere og besøgende har været overordentligt positive.

Besøgsmålgruppe

For information og
standpriser, kontakt:
UDDANNELSESAVISEN
v/Forlaget KSI A/S
Fændediget 1A, 4600 Køge
Tlf. 56 27 64 44
Kontaktpersoner:
Jacob Porse, jacob@ ua.dk
Heidi Franke, heidi@ua.dk

Elever, lærere, forældre, pårørende, vejledere, sagsbehandlere og andre professionelle
inden for udskolings-, vejlednings-, beslutnings- og uddannelses-specialområdet.

Kolding

4. & 5. SEPTEMBER
Bramdrupdam
Hallerne

Bramdrupskovvej 110
6000 Kolding

Roskilde
Silkeborg

18. & 19. SEPTEMBER

ARENA MIDT
Kjellerup

Møllehusvej 15
4000 Roskilde

11. & 12. SEPTEMBER

Hasselvej 15
8620 Kjellerup

www.udifremtiden.dk

Roskilde Kongres& Idrætscenter

NYHED

!

Odense

25. & 26. SEPTEMBER
Vissenbjerg Idrætsog Kulturcenter
Idrætsvej 3
5492 Vissenbjerg

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

En ny chance – en unik mulighed

HjælpeGuide

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

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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Sortering i uddannelserne
Netop i disse dage tales og skrives der me-

blive en del af samfundets fællesskab og en

get om en ny uddannelsesstrategi. Indsat-

reel ligestilling af STU-uddannelserne, forsør-

sen skal igen rettes mod gruppen, der har

gelse under uddannelse og helhedstænk-

svært ved at indpasses og gennemføre et

ning i de enkelte tilbud mm.
Desværre oplever Ligeværd kun små for-

Indgreb sker igen og igen ud fra samme

bedringer. Unge på STU-uddannelse er for

strategi: Man taler meget, længe og intenst

ofte henvist til kommunale tilbud, de har ikke

om de lange universitetsuddannelser, lidt

som alle andre unge ret til frit at søge opta-

mindre om de mellemlange uddannelser og

gelse på den uddannelse og det sted, der

næsten intet om de korte grundlæggende

passer bedst til deres drømme og forventnin-

uddannelser. Når det endelig kommer til ud-

ger. De vil kunne modtage uddannelseshjælp

dannelser målrettet unge med særlige be-

med den klare forbedring, at børneopsparin-

hov, forstummer snakken stort set. Ingen

gen ikke længere betragtes som en formue.

omtaler STU eller EGU-uddannelserne i sam-

Men eventuelle indtægter fra fritidsjob skal

menhæng med de øvrige ungdomsuddan-

modregnes i uddannelseshjælpen. Mærke-

nelser!

ligt nok når man ellers opfordrer alle andre

Drejes snakken om uddannelse derimod

unge under uddannelse til at tage et fritids-

i retning mod kvalitet i uddannelsen, så sæt-

job for at de netop kan høste erfaringer med

tes der pludselig fuld fokus på den gruppe,

arbejdsmarkedet, danne netværk med hen-

der har svært ved at passe ind i faste define-

blik på bedre jobmuligheder efter endt ud-

rede rammer. Desværre er det sjældent for

dannelse og for at styrke sociale netværker.

at finde muligheder. Fokus rettes i stedet på,

Hvorfor skal de samme fordele ikke gæl-

hvordan gruppen af såkaldte ikke ”uddan-

de for unge i STU-uddannelse? Vi ved fra

nelsesparate” kan sorteres fra.

både erfaringer og forskning, at netop hel-

Når fortalerne for denne sortering kon-

hed i indsatsen, motivation og netværk er

fronteres med konsekvenserne af deres

vigtige elementer for alle unge – og især for

holdninger, mødes vi med ord som: ”Natur-

vore unge. Men hvorledes skal vi motivere

ligvis skal alle unge have adgang til uddan-

dem til et eventuelt fritidsjob hos en forstå-

nelse. Vi skal bare finde noget andet til den-

ende arbejdsgiver, når indtægten modregnes

ne gruppe”.

kr. for kr. i uddannelseshjælpen? Hvorfor skal

Gruppen af unge med særlige behov

de stadig til rådighedssamtaler i Jobcenteret?

savner konkrete tiltag, der kan omsætte de

Og hvorfor skal en kommunal sagsbehandler

fine ord til en tryg fremtid. Ofte oplever de

afgøre, hvilken uddannelse de kan tilbydes

det præcist som Bob Dylan synger: The an-

og hvor den skal gennemføres? I denne situ-

swer my friend is blowing in the wind.

ation kan Ligeværd godt forstå de unge, når

Vores gruppe af unge har som alle andre

de med fuld berettigelse i stemmen spørger

unge en drøm om en uddannelse med efter-

os: Er STU-uddannelsen alligevel ikke er en

følgende job. De har også en drøm om at

rigtig uddannelse?

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.

ordinært uddannelsesforløb.

