
august2016 årgang 36Ligeværd - mere værd

ligeværd



2 Ligeværd august 2016

stu’en under pres
Som I kan læse inde i bladet, skal loven om den særligt tilret-

telagte ungdomsuddannelse kigges efter i 2017. Det blev af-

talt allerede i 2007, da loven blev lavet, så det er ikke i ud-

gangspunktet, fordi der er problemer med uddannelsen. Men 

det er der!

Ligeværd får løbende henvendelser fra unge eller deres for-

ældre, der har problemer med at blive hørt af de kommunale 

myndigheder, når de kommer med de ønsker og behov den 

unge har i forhold til en ungdomsuddannelse.

I mange kommuner giver STU’en vanskeligheder i forhold 

til de kommunale budgetter. Da uddannelsen kom til verden, 

blev finansieringen et politisk kompromis, således at kommu-

nerne skulle betale for uddannelsesforløbene mod at blive kom-

penseret gennem bloktilskud. Den dag i dag er der fortsat 

uenighed om, hvorvidt de midler kommunerne får fra staten, 

dækker de faktiske udgifter. Når man spørger KL, mener de, 

at STU’en er underfinansieret med 2-300 mio. kr. Den bereg-

ning er staten tydeligvis ikke enig i. Og det kommer vel ikke 

bag på nogen.

Det virkelige problem er ikke, om kommunerne bliver til-

strækkeligt kompenseret. Det virkelige problem er, at det er de 

unge, der bliver Sorteper i spillet om den kommunale økono-

mi. Det er de unge, der må bære konsekvenserne af, at kom-

munerne ikke mener, de har penge til at tilbyde et passende 

uddannelsestilbud til alle de unge, der visiteres til en særligt til-

rettelagt ungdomsuddannelse.

Som konsekvens af de økonomiske udfordringer i kommu-

nerne bliver mange unge tilbudt standardiserede uddannelses-

tilbud. Uddannelsesbehovet til en gruppe af unge, der har så 

mange og så forskellige udfordringer, kan ikke dækkes med 

standardiserede tilbud. Når det hedder ’særligt tilrettelagt’, er 

der jo en grund til det! Derfor er der behov for en vifte af mu-

ligheder og uddannelsessteder, så der kan findes et uddannel-

sesforløb, som er særligt tilpasset den enkelte unge.

Selv om loven tydeligt lægger vægt på, at den unge og 

dennes forældre skal inddrages i uddannelsesplan og i valget 

af uddannelsessted, er virkeligheden en anden mange steder. 

Mange unge og deres forældre oplever, at de bliver ’kørt over’ 

i det kommunale vejledningssystem. De får tilbudt ét og kun 

ét uddannelsesforløb. Og det ene sted, de får tilbudt, er ofte 

på det kommunalt drevne uddannelsessted. Igen et forsøg på 

at styre økonomien ved at begrænse de unges mulighed for at 

få en ungdomsuddannelse, der passer til deres interesser, kom-

petencer og fremtidsperspektiver.

Jo, der er god grund til at revidere loven om STU. Men man 

skal selvfølgelig ikke være så naiv og tro, at problemerne bare 

bliver løst med en lovrevision. Men i Ligeværd kan vi gøre det, 

der står i vores magt, for at sikre, at folketingets politikere ved, 

hvordan virkeligheden ser ud, inden de skal træffe afgørelse, 

der skal sikre ligeværdige uddannelsesmuligheder for alle un-

ge, sådan som intentionen i STU-loven var allerede i 2007.

Esben Kullberg

UNGDOMSUDDANNELSE FOR 
UNGE MED SÆRLIGE BEHOV
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-Spilformen åbner et rum for læring. Spil 

er sjovt og det motiverer de unge. Det rum-

mer gentagelse, som er vigtigt for at kun-

ne lære, og det rummer nogle brud hvor 

man måske får en ”thumbs-up”, så det er 

ikke en lang lineær ting, der foregår. Du 

kan være aktivt deltagende i det, og det er 

derfor vi har valgt det. Og det viser sig fak-

tisk at det virker. Har de aldrig prøvet Ne-

mID, får de i starten på niveau 1 meget 

hjælp på 1. men til slut i 5. niveau, får de 

ikke hjælp og kan også selv, forklarer Met-

te Davidsen, konsulent i Ligeværd og pro-

jektleder på DigiSafe.

Hun understreger, at brugerinddragel-

sen i udviklingen har været vigtig.

- Fordi vi har holdt så godt fast i det, og 

fordi dem der været inddraget i den proces 

Fra 15. august kan du downloade digisafe:

Spil dig til digitalt 
medborgerskab
Udviklingsfasen er afsluttet og fra den 15. august ligger DigiSafe klar 
til download på AppStore og Google Play. Al Ligeværds viden om vej-
ledning og undervisning af unge med særlige behov er ”kogt” ned i 
helt konkrete og enkle værktøjer. DigiSafe fik stor opmærksomhed på 
Bornholm og formidlingsfasen er nu i gang.
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n har så stor viden om formidling til unge med 

særlige behov, har vi ramt nogle kernekom-

petencer, som skal til for at man kan delta-

ge i den digitale verden, inden for de tre fo-

kusområder vi har. I værktøjet har vi udvik-

let nogle helt konkrete redskaber, som gør 

det visuelt stærkt og viser ”hvad det er jeg 

skal kigge efter” forstsætter Mette Davisen.

Aha-oplevelser

Wenche Aliasen og Karin Søvik, faglige vej-

ledere på PMU i Sindal, har begge delta-

get i udviklingsgruppen bag Digisafe.

- Det har været enormt lærerigt. Med 

fokus på de unge: Bliver det nu detaljeret 

nok eller bliver det for detaljeret? Hvor me-

get skal det ”skæres ud i pap”, det de skal 

lave? Bliver den kasse forvirrende, bliver der 

for meget farve på? Hvordan tænker de 

egentligt? Det har været en god øvelse for 

os. Helt ind til benet, hvad der er brug for 

og tilpasse det en strategi med tre klik, så 

skal de være inde. Det har vi skullet være 

meget gode til at finde ud af. Det har været 

meget tydeligt i processen og enormt givtigt, 

siger Karin Søvik om processen i udviklings-

gruppen.

- Vi har virkelig lært at begrænse os. Det 

er skåret helt ind til benet, og det tror vi på 

er godt for vores unge. Det kommer til at 

betyde så meget for dem, at de kan lære 

det. Det har været super dejligt, at vi der 

arbejder med de unge i hverdagen har væ-

ret inddraget. Det giver ejerskab. Vi tror på 

app’en. Vi ved den er god, og de unge er 

glade for resultatet. Det skyldes, at de skal 

med digisafe app’en kan du spille dig ind i den digitale verden. den indeholder fem læringspil:
 

NemID - Et interaktivt værktøj som giver for-

ståelsen af hvordan NemIDs bruger-id, nøgle-

kort og kode bruges når der logges  på NemId.

E-handel - Et interaktivt værktøj som  fokuse-

rer på at genkende tegn på, hvordan man kan 

handle mere sikkert på nettet.

Sociale medier - Et interaktivt værktøj som 

fokusere på privatlivs indstillinger.

Digital post - Et interaktivt værktøj som foku-

serer på, hvordan e-Boks åbnes og post findes, 

samt en guide til øvrige funktioner.

Søg hjælp -  Et interaktivt værktøj med fokus 

på hvordan der skabes forbindelse til personlig 

vejledning i brugen af DigiSafe app’en og de 

udfordringer inden for de kan opstå i den digi-

tale verden.

Skype - DigiSafe på Skype er unge frivillige fra 

VIA UC, som vil støtte en i at bruge værktøjerne 

og med at klare udfordringerne. Den tjeneste vil 

have åben med frivillige tirsdag fra 15-17 og 

torsdag fra 19-21. Uden for åbningstiden kan 

man bruge hjemmesiden og finde sine svar der.

 

På DigiSafges hjemmeside www.digisafe.dk 

kan du afprøve app’en og finde flere oplysnin-

ger om læringsspillene, samt links til støtte til 

at være en aktive del at den digitale verden.
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Mette Davidsen introducerer DigiSafe på Folkeødet på Bornholm.

gøre noget, og det er meget visuelt. Det er 

ikke bare information, som de får fra bor-

ger.dk. De skal prøve det, forklarer Wenche 

Eliasen.

De har også haft nogle aha-oplevelser 

under udvikling og testning af app’en.

- Man har tydeligt kunne mærke på 

dem, at det var godt at prøve nøglekortet 

af flere gange, når de øver sig på NemID – 

og det der med gentagelse og gentagelse, 

fortæller Karin.

- Efter fjerde gang med nøglekortet er 

der nogle af dem siger ”nååhr… tallene står 

i nummerorden og rækkefølge”. Det hav-

de de aldrig tænkt over før. Tænk hvis vi, 

når vi skal bruge nøglekortet, kiggede vil-

kårligt på tallene på hele kortet, så bliver 

det godt nok besværligt, uddyber Wenche,

- Det kom bag på os. På den måde har 

vi faktisk også lært noget om vores unge. 

Det er sådan hverdagen giver udfordringer 

til dem, siger Karin.

Ind i hverdagen

Wenche og Karin ser app’en som et dag-

ligt redskab i arbejdet med de unge.

- De unge gider ikke uden videre bruge 

NemID, det er for uoverskueligt for dem, 

men det her gider de godt at prøve. Fordi 

det er lidt spændende og de kan ikke lave 

fejl. Når de bare sidder med deres NemID 

er de bange for ar lave fejl og giver op. Det 

Wenche Eliasen og Karin Søvik har begge deltaget i 
udviklingsarbejdet bag DigiSafe.

er et godt redskab i bofællesskabet, når de 

skal lære om økonomi, på borger.dk, tjek-

ke deres e-boks eller de snakke, der - via 

app’en - kan komme om sikkerhed på net-

tet, forklarer Karin videre.

- Det er også et redskab de kan have 

med i baglommen. Ofte er det en vejleder, 

der passer på nøglekortet og som de får 

støtte fra, når de skal bruge det. Men de 

skal også flytte fra os på et tidspunkt. Det 

jeg tænker er vigtigt, er at arbejde med sik-

kerhed på nettet ude i bofællesskaberne og 

hos dem der er hjemmeboende. Der kan vi 

øve NemID og sikkerhed på nettet ved at 

bruge app’en sammen med de unge i den 

konkrete situation. Vi skal jo nu ud og im-

plementere det på vores uddannelsessted 

blandt kollegaerne, understreger Wenche.

Spredningskampagne

DigiSafe er skruet sammen på en måde, så 

projektet kan køre en spredningskampag-

ne fra august 2016 til december 2018.

- Vi har virkelig mulighed for at bære 

DigiSafe ud. Vi kunne bare have sagt ”nu 

har vi lavet denne app og er nået flot i mål 

og det var det”, men al erfaring viser, at der 

skal støtte til, for at de unge tager et helt 

nyt værktøj til sig, understreger Mette Da-

vidsen.

Hun kommer til at være på alle uddan-

nelsesmesserne med DigiSafe, rejse rundt 

til UFL-klubberne, og ud og fortælle med-

arbejderne på så mange skoler og uddan-

nelsessteder som muligt, hvad DigiSafe er 

for et værktøj ud fra erkendelsen: De unge 

bliver kun så gode til at bruge de her hjæl-

pemidler, som de der hjælper dem med at 

lære det.

Derfor er det vigtigt, at ressourceperso-

nerne bliver klædt på. UFL’ere er ambassa-

dører for DigiSafe og vil også komme med 

ud på spredningskampagnen. Her er hjem-

mesiden www.digisafe.dk et godt redskab, 

hvor app’en kan afprøves. Ligeledes kan Di-

giSafe følges på facebooksiden www.face-

book.com/digisafeapp

- Vi vil også rigtig gerne i kontakt med 

bostøtter og ressourcepersoner i kommu-

ner, borgerservice, dem der møder de un-

ge med særlige behov. Projektets primære 

fokus er unge med særlige behov i UFL klub-

berne, men vi vil rigtig gerne nå ud til alle 

unge, der kan have glæde af app’en, og det 

kræver at bostøtter og vejledere, folk i kom-

munen som støtter unge i deres hverdag, 

tager det redskab med sig på arbejde og 

bruger det som et arbejdsredskab. Så på 

den måde går der også en kampagne mod 

kommunerne.

- Vi er kommet rigtig flot i mål med det 

vi ville med DigiSafe. Nu skal bare ud og ha-

ve budskabet spredt så meget og effektivt 

som muligt. 
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Den store blå New Holland T6080-traktor 

er på overarbejde. Bag traktoren er der fast-

spændt en vejhøvl på tre meters bredde og 

over en meter høj. Den fugtige, lerholdige 

jord er tonstung, men Tor har inde fra sty-

rehuset styr på præcist hvor meget, han kan 

få maskineriet til at høvle af uden, at trak-

toren sidder fast, eller graver sig ned og der-

med laver endnu mere ravage. For Tors ar-

bejde består i at jævne jorden for andre. Po-

litikerne i Danmark har bestemt, at der skal 

anlægges en højhastighedsbane fra Rødby 

til København. Den skærer sig igennem det 

sjællandske landskab, men for Tor er det 

bare en entreprenørarbejdsplads af dem, 

han har drømt om at komme til at arbejde 

på. Mest af alt på grund af de store maski-

Tor 
Tor påbegyndte sin STU på Tinnetgaard Bo- og Erhvervsskole i 2013. Nu er den  
afsluttet og Tor har fået et fast job på ordinære ansættelsesvilkår ved entreprenør-
virksomheden MJ Eriksson, hvor han tumler gravemaskiner, vejtromler og traktorer.

ner: Gravemaskiner, dumpere, vejtromler, 

traktorer med mere, som Tor hele livet har 

været fascineret af.

Kolde og mørke morgener

Hver morgen står Tor op klokken 04.45. Mo-

na, Tors mor, står op på samme tid for at sik-

re, at han kommer afsted til tiden, og far Jim 

er for længst taget på arbejde i Næstved. Det 

tager en times tid at køre fra Tybjerglille på 

Sydsjælland, hvor Tor bor sammen med sin 

mor, far og den fire år yngre søster, Tea, til 

Ishøj, hvor Tor for tiden skal møde klokken 

06.00 om morgenen. Den udfordring var 

stor for den 21-årige Tor, da han i februar 

2016 midt i en kold og mørk vinter skulle 

starte i sit livs første fuldtidsarbejde efter at 

have afsluttet sin tre-årige STU ved Tinnet-

gaard Bo- og Erhvervsskole. 

– Uha, hvor var det svært at komme op 

om morgenen, fortæller den storsmilende 

og venlige unge mand med tydelig sydsjæl-

landsk accent, og fortsætter. 

– De første timer om morgenen og de 

sidste om eftermiddagen kørte vi alle med 

lys på. Det var hårdt, men nu elsker jeg det, 

for nu er der lyst, når vi starter og hele ar-

bejdsdagen igennem. 

Tonsvis af jord

Tor byder på en tur i sin traktor. Hurtigt er 

vi i gang med det, det hele handler om nem-

lig at udjævne de dybe hjulspor, som dum-

perne laver, når de kører tonsvis af jord fra 

bereder vejen for andre

Tor drømmer om engang 
at komme til at køre de 
store, gule dumpere

TekST og foTo: troels romby larsen, Praktikvejleder tinnetgaard bo- og erhvervsskole
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et sted til et andet på den kommende ba-

nestrækning. Der skal flyttes millioner af ku-

bikmeter jord. Tor er teknisk interesseret, så 

han fortsætter. 

– Sådan en dumper der kan veje op til 

45-50 tons, når den er helt fyldt op med 

lerjord, fortæller han, da endnu en dumper 

overhaler os. Tor afslører efterfølgende, at 

han håber at få muligheden for at blive dum-

perfører indenfor den nærmeste fremtid 

(red. Det skete kort før bladet gik i trykken)

Tigget om at køre traktor

Det er fredag, da jeg besøger Tor, og freda-

gen slutter klokken 12.00 hvorefter, vi sam-

men tager til et nærliggende cafeteria for at 

fejre, at arbejdsugen er ovre. Tor er glad for 

god mad, så en uge kan ikke afsluttes bed-

re end med en ordentlig burger med pommes 

frites og en sodavand. Vi får under indtagel-

se af det store håndværkermåltid en lang 

snak om Tor og hans forhold til arbejdsmar-

kedet. Siden Tor i januar 2013 kom til Tin-

netgaard Bo- og Erhvervsskole og påbegynd-

te sin STU, har det praktiske arbejde på går-

den haft første prioritet i Tors liv. Han elsker 

markarbejdet, og Tinnetgaard Bo- og Er-

hvervsskoles driftsleder i landbruget, Mogens 

Jensen, kan bevidne, at Tor på det nærme-

ste har tigget og bedt om at køre så meget 

traktor som overhovedet muligt. I det om-

fang det har kunnet forliges med obligato-

riske skolefag, idræt og botræning, har Tor 

iført overalls og sikkerhedssko aldrig ladet 

muligheden gå fra sig, og overarbejde var ik-

ke noget problem. Da Tor var i sin sidste prak-

tik hos en landmand nord for Ejstrupholm, 

var billedet præcist det samme. Landman-

den var ualmindelig glad for Tor som med-

hjælper på sin planteavlsejendom, og når 

han skulle beskrive Tor, var det med ord som: 

ansvarsfuld, mødestabil, udholdende, gå-på-

mod, påhitsom, godt humør.

Drømmen om de store maskiner

Tors nuværende formand, Jon Nymand Mørk 

fra entreprenørfirmaet M.J. Eriksson, som 

står for det store byggeri, kan nikke gen-

kendende til karakteristikken. Han fortæl-

ler, at Tor er faldet godt til på arbejdsplad-

sen, at han udfører de anviste opgaver på 

en fin måde – og så kommer han til tiden 

og er aldrig syg. De sidste to ting er noget 

nær enhver arbejdsgivers højeste ønske til 

sine ansatte. 

– Det tog lidt tid inden Tor faldt ind i ar-

bejdsrytmen og jargonen blandt kolleger-

ne, men nu går det strygende, fortæller Jon 

Nymand Mørk, som ikke udelukker, at Tor 

på sigt kan få mulighed for at prøve at kø-

re de større entreprenørmaskiner.

Selvhjulpen på sigt

Allerede da Tor var tre-fire år gammel var 

man opmærksom på, at Tor havde brug for 

ekstra opmærksomhed. Han modtog tale-

pædagogisk støtte, og man var fra forældre-

nes og kommunens side enige om at udsky-

de skolestarten et år. Tor startede i 2001 i C- 

klassen på Susåskolen. I årene efter har han 

modtaget vidtgående specialundervisning 

for at imødekomme hans kognitive udfor-

dringer. I flg. Næstved kommunes uddannel-

sesplan for Tor er det vigtigt ”at Tor bliver så 

selvhjulpen som muligt til at klare sig i vok-

senlivet med mindst mulig støtte.”

Forældrene Mona og Jim Bo Johansen 

fra Tybjerglille har efter Tors STU-afslutning 

fra Tinnetgaard Bo- og Erhvervsskole hjem-

taget deres søn for at skabe de tryggeste 

rammer for ham i forb. med ansættelsen ved 

M.J. Eriksson. På sigt er det meningen, at Tor 

skal ud at bo i egen bolig – formodentlig i 

Næstved. 

Freelander - frihed

Tor selv er lidt splittet. Han savner især sin 

gamle kammerat, Mathias, der stadig er på 

Tinnetgaard men er samtidig pavestolt over, 

at have fået et godt, fast job på helt ordi-

nære ansættelses- og lønvilkår indenfor en 

branche, han har interesse og evner for. At 

lønnen som ufaglært samtidig er så god, at 

han med sin fars hjælp har kunnet investe-

re i en brugt Land Rover Freelander, gør, at 

det hele ser lyst og lovende ud for Tor, der 

startede med at køre havetraktortræk og 

nu bakser rundt med tonstunge entrepre-

nørmaskiner. 

21-årige Tor Bo Johansen i sit rette element 
– i styrehuset på en stor traktorMed fingrene på højre hånd kontrollerer Tor hvordan høvlen skal arbejde bag traktoren
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- Hvis vi selv får lov til at vælge, ud over 

hvad vi har i vores kommune, så tror kom-

munerne åbenbart, at resultaterne bliver 

frygtelige, siger Emma.

- Men nej, det gør de altså ikke. Hvis 

de unge selv bestemmer får man bedre re-

sultater. Jeg synes, det er pointen, ja, vi la-

ver fejl som alle andre, men lad os lære af 

det selv. Et forkert valg betyder ikke, at det 

næste valg vi træffer også er forkert. Jeg 

kan virkelig ikke forestille mig, hvordan de 

3 år STU ville være gået hvis jeg var blevet 

i Næstved i det tilbud, de ønskede jeg skul-

le tage. Det er mangel på respekt og res-

sourcer der går spildt, hvis man ikke lytter 

til, hvor de unge gerne vil hen.

Mild autist

Det var først i 12-13 års alderen, at hun er 

mild autist. Hun havde med egne ord et 

trist og ensomt folkeskoleforløb. Emma 

lærer langsomt og skal undervises på en 

speciel måde. Hun har brug for struktur og 

faste rammer uden for store ændringer. 

Ændringer skal hun kende til i god tid, selv 

om hun er blevet bedre til at håndtere det 

gennem de tre år hun har gået på Nord-

fyns Højskole.

- Socialt er jeg meget introvert, men 

det er også blevet meget bedre. Jeg hol-

der mig som regel til en lille gruppe af men-

nesker. Forskellen er at her møder du så 

mange forskellige slags mennesker med 

forskellig personlighed. Jeg synes, det er 

meget nemmere her at finde nogen, du 

kan gå i spænd med, end hvis du bare bli-

Selvvalgt er velvalgt
21 årige Emma Graham Anderson er et eksempel på, at når de unge får lov at væl-
ge, så er der større mulighed for et godt resultat. Hendes store gevinst har været 
det sociale, og hun er en helt anden pige efter at have taget sin STU på Nordfyns 
Højskole, og det åbner op for hendes muligheder. Det tog Ligeværd en snak om 
med hende og højskolens leder, Mogens Godballe.
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venner, du har det godt med, forklarer 

Emma.

- Og her, jeg bor alene på værelset og 

betaler ekstra for det, når jeg bliver træt i 

hovedet, kan jeg trække mig tilbage, og 

så når jeg er klar til at være sammen med 

nogen igen kan jeg gå ud og finde den, 

jeg gerne vil være sammen med. I Næst-

ved havde jeg en meget mere ensom og 

isoleret tilværelse, end jeg har her.

UU: Et meget godt forløb

Anne Marie Kappel, UU vejleder på STU 

området i Vordingborg, bekræfter at Em-

ma virkelig har haft et meget godt forløb.

- Kan elementerne i uddannelsespla-

nen bedre kan løftes andre steder end 

Næstved, så er situationen en anden. Det 

var der i Emmas tilfælde, siger Anne Ma-

rie Kappel.

- Hun har fået talt engelsk i dagligda-

gen med de internationale elever, fået nye 

venner og udviklet sig meget på det socia-

le område. Hun tager selv turen mellem 

højskolen og Næstved. 

Det sociale er blomstret op

- Min store gevinst har været den sociale 

udvikling. Jeg vil have nemmere ved selv 

at tage nogle initiativer, når jeg kommer 

tilbage til Næstved.

Emma har en skræk for at rejse alene, 

men hun rejser alene mellem skolen og 

Næstved. Og jeg har mange venner i Ja-

pan nu, Nordfyns Højskole har mange in-

ternationale elever, og de japanske elever 

vil rigtig gerne snakke.

- Jeg vil gerne til Japan. Så det er et af 

mine mål nu, at prøve at få selvtillid nok 

til at tage til Japan selv og besøge de ven-

ner, jeg har der. Det arbejder jeg på til næ-

ste sommer eller næste sommer igen.

En tid i sort

Det første halve år var Emma meget sig 

selv, levede meget i sit eget univers, og det 

kunne ske i at hun gik i baglås i undervis-

ningen. Hun kunne lægge sig på gulvet, 

gå sin vej og kunne slet ikke være med. 

Hun trak sig fuldstændig og gik i sort.

Selv siger Emma: - Hvis jeg skulle væ-

re social, endte jeg bare med at trække 

mig ind i hovedet. Det blev for larmende i 

mit hoved, det blev uoverskueligt, og hvis 

jeg ikke trak mig ind, endte jeg bare med 

at blive sur.

- Men Emma er blevet mere og mere 

Forstander Mogens Godballe, Nordfyns Højskole
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synlig og aktiv i højskolelivet, hvor hun he-

le tiden har gang i nogle elevgrupper, bå-

de engelsk- og dansktalende, hun har jo 

kontakter på alle linjerne her. Og det vil vi 

rigtig gerne have her på højskolen. Det er 

Emma en af dem, der er bedst til, fortæl-

ler forstander Mogens Godballe.

- Hun er gået fra at være en der gik i 

sit eget lille univers og trak sig, til en pige 

der indgår sociale relationer, tager ansvar 

og er med på alle leder og kanter. Når man 

har fulgt hende i de tre år, er der sket fan-

tastisk meget socialt. Vi glemmer helt, at 

hun er autist. Kan man forlange mere?

Internationale venner

Emma startede på Livslinjen i sit første he-

le år. Det andet år gik hun på musik og me-

die. Emma er i den grad tosproget, da hun 

har engelske aner. Det nyder de internati-

onale elever, der gerne vil lære lidt dansk, 

godt af. Her på hendes hendes sidste år er 

hun på linjen Global Future.

- På Global Future går elever fra Afri-

ka, Nepal, Japan, Kina og lærer omkring 

miljøet, hvad man selv kan gøre for at gøre 

det bedre, lærer om naturlig udvikling af 

mennesker, hvor mange faser du går igen-

nem fra du bliver født, til du bliver voksen 

og så videre. Det hele foregår på engelsk. 

Grunden til at det har været den største 

udfordring er, at på Global Future tager 

man ikke specielle hensyn som på Livslin-

jen. Men det går fint med at følge med, 

siger hun med et smil.

Når Mogens Godballe vurderer, hvor-

dan Emma klarer sig på skolen, er det vel 

fair nok, at hun får mulighed for at vurde-

re Mogens Godballe i forhold til sine op-

levelser med andre skoleledere.

- Mogens er helt klart mere involveret 

som forstander og følger med i elevernes 

hverdag. Han er mere rundsindet, man bli-

ver altid taget godt imod og man kan al-

tid finde ham. De andre skoleledere, jeg 

har mødt, skulle man nærmest booke et 

møde med to dage i forvejen. Det var ik-

ke nogen, man havde lyst til at komme til. 

Det har man til Mogens.

Indtil 2005 hed, det der i dag hedder 

Nordfyns Højskole, Dansk-Japansk Høj-

skole. Stedet er startet af en japaner, 

Tadau Chiba, tidligere pilot og karate-

træner, som var betaget af Danmark, 

vores velfærd, demokrati og sundheds-

system. Han ville lave en højskole, hvor 

unge med særlige behov blev mødt 

respektfuldt.

I 2005 fik Nordfyns Højskole en 

godkendelse og startede i maj det 

første højskoleforløb for unge.

Nordfyns Højskole er en lille hyg-

gelig højskole i landsbyen Harritslev 

uden for Bogense. Højskolen har til 

huse i en tidligere landsbyskole fra 

1914. Der er bygget nyere elevboliger, 

og skolen har plads til 75 elever.

Nordfyns Højskole 

udbyder linjerne:

•	 Almenlinjen

•	 Slankeskolen

•	 Livslinjen

•	 SoSu

•	 Global Future

•	 Dansk sprog og kultur

Et trygt ungdomsmiljø

Emma er den første der bliver færdig med 

en STU på Nordfyns Højskole. Det det blev 

hun her i sommers.

Da STU kom, mente Nordfyns Højsko-

le, at de kunne gøre en forskel. Højskolen 

har et trygt og godt ungdomsmiljø, man-

ge forskellige fag og den tryghed, der er i 

kostskoleformen. Man kan føle sig tryg her 

og føle, at det er ens hjem.

- Men vi har oplevet, at kommunerne 

er meget uvillige til at sende de unge på 

højskoler – i det hele taget i ophold uden 

for egen kommune. De vil allerhelst behol-

de dem hjemme i deres egne kommunale 

projekter, men en del af Emmas succes er 

faktisk, at hun fik lov til selv at vælge, si-

ger Mogens Godballe og fortsætter:

- Ideen med STU var vel, at nu skulle 

unge med særlige behov virkelig tages al-

vorligt og respekteres, det er de bestemt 

ikke altid blevet, men der var ikke økono-

mi i loven, og det blev i stedet til noget 

nørkleri med kommunerne, der skulle fin-

de penge. Emma er et eksempel på, at når 

de unge får lov til at vælge, så kan der og-

så komme et godt resultat ud af det. 

Emma med en kinesisk veninde på højskolen, 
hvor der er mange internationale elever
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For snart 10 år siden vedtog et enstemmigt 

folketing en lov om en særligt tilrettelagt 

ungdomsuddannelse. Det vi i dag kender 

som STU’en blev en realitet og en længe 

ventet og banebrydende begivenhed in-

denfor uddannelses- og handicapområdet 

kunne markeres.

Unge med særlige behov fik med loven 

samme krav på en ungdomsuddannelse 

som andre unge. Samtidig fik de en mulig-

hed for en særligt tilrettelagt og individuelt 

tilpasset uddannelsesplan, som gav dem 

mulighed for at udvikle sig personligt, fag-

ligt og socialt og opnå kompetence til en 

så selvstændig og aktiv deltagelse i voksen-

livet som muligt.

Den nye lov hentede blandt andet in-

spiration i det pædagogiske arbejde, som 

allerede foregik på mange af Ligeværds sko-

ler og uddannelsessteder. Derfor var det 

også helt naturligt for dem at være med på 

”vognen” som nogle af de første udbyde-

re af STU. 

– historien om en 
turbulent tilværelse

Revision af STU’loven

I arbejdet med loven i 2007 aftalte forligs-

partierne, at loven skulle kigges efter, se-

nest i 2017.

Der har været behov for at kigge loven 

og bekendtgørelserne igennem inden. Un-

dervisningsministeriet gennemførte en re-

vision i år med fokus på at sikre kvalitet i 

uddannelsesplan og kompetencepapir. For-

ud for revisionen inviterede ministeriet Li-

geværd, andre brugerorganisationer og KL 

til dialog, om sikring af kvalitet og udbytte 

af STU’en. Ud af det er kommet en række 

anbefalinger, som i princippet er udgiftsfrie 

og som ikke kræver en regulering af loven. 

Uddannelsesplan 

og kompetencepapiret

Inden vi fik færdiggjort arbejdet i Ministe-

riet omkring uddannelsesplan og kompe-

tencebevis, fik vi en del henvendelser fra 

unge og forældre vedr. uddannelsespla-

nen. Enten havde de ikke fået en uddan-

nelsesplan, inden den unge påbegyndte 

sin uddannelse ellers var den udarbejdede 

uddannelsesplan så mangelfuld, at den ik-

ke gav mening for den unges uddannel-

sesforløb. Ligeværd har været optaget af 

at sikre, at kommunerne udarbejder or-

dentlige uddannelsesplaner. I forbindelse 

med kompetencepapiret, har vi måttet kri-

tisere flere kommuner for alt for mangel-

fulde kompetencepapirer, når de unge har 

færdiggjort deres uddannelse. Det bliver 

spændende om det gør en forskel, at mi-

nisteriet har lavet skabeloner for både ud-

dannelsesplan og kompetencepapir, som 

kommunerne er forpligtet til at bruge. 

Kommunernes økonomi under pres

Ligelinie, Ligeværds frivillige telefontjeneste, 

modtager hver onsdag henvendelser fra bå-

de de unge selv, forældre, pårørende og fra 

fagfolk, der arbejder med de unge. Her bli-

ver det tydeligt, at der også er behov for at 

kigge på andre forhold end blot kompeten-

STU
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cepapir og uddannelsesplan, i arbejdet mod 

at skabe lige muligheder for alle unge på ud-

dannelsesområdet. Mange af henvendelser-

ne omhandler ofte, at en ung ikke får et pas-

sende uddannelsestilbud og at dette ofte 

hænger sammen med, at kommunernes øko-

nomi er under pres. Som en af de eneste 

ungdomsuddannelser er det kommunernes 

opgave at afholde udgifterne til den. Stort 

set alle andre ungdomsuddannelser er finan-

sieret af staten. Netop det forhold betyder, 

at kommunernes budgetter bliver pressede, 

når flere unge visiteres til STU. 

Indsnævring af målgruppen

Siden STU’en blev etableret i 2007 er ak-

tiviteten og tilgangen til STU steget mar-

kant, og det er kommunernes opfattelse, 

at aktiviteten på STU’en er for høj og spræn-

ger de kommunale budgetter i forhold til 

det forudsete. Meget tyder på, at økono-

mien får kommunerne til at begrænse ud-

gifterne på forskellig vis. Nogle kommuner 

forsøger at begrænse adgangen til STU. 

Senest afgjorde Klagenævnet for Special-

undervisning, at det ikke er i overensstem-

melse med loven, at Aarhus kommune kun 

tilbyder STU til unge, der kan følge under-

visning i minimum 21 timer ugentligt. Kla-

genævnet gjorde klart, at der ikke er et mi-

nimumsaktivitetsniveau, da uddannelsen 

netop retter sig mod unge, som kan væ-

ret meget begrænsede i deres muligheder.

Kommunerne visiterer til egne tilbud

Henvendelserne fra unge og deres foræl-

dre tyder på, at kommunerne forsøger at 

klare den økonomiske udfordring på an-

dre måder. Lige nu har vi kendskab til en 

håndfuld sager fra det midt- og vestjyske, 

hvor den unge kun får tilbudt ét uddan-

nelsestilbud, og det ene tilbud er det kom-

munale STU-tilbud. Der er ikke noget galt 

med kommunale STU-tilbud, men det kan 

undre, at ét sted kan varetage alle uddan-

nelsesforløb til en gruppe unge med så for-

skelligartede udfordringer. Det er vigtigt, 

at kommunerne har flere forskellige udby-

dere, så der sikres mangfoldighed i de for-

løb, der kan tilbydes og at de unges øn-

sker, kompetencer og fremtidsmuligheder 

reelt tages i betragtning, når der skal fin-

des et egnet uddannelsessted.

Ministeren har sat 

kommunerne på plads

I lyset af problemstillingerne på området, 

rettede folketingsmedlem Karin Gaardsted 

STU i tal:
Epinion’s evaluering af STU’en i 2012 

konstaterede, at aktiviteten steg kraf-

tigt fra i gennemsnit 2,3 helårselever 

pr. kommune i 2007 til over 17,5 i 

2009 og til 36,2 helårselever i 2011.

Aktuelle tal fra Databanken i Mi-

nisteriet for Børn, Undervisning og In-

klusion viser en meget kraftig op-

bremsning i tilgangen til STU-uddan-

nelsen. Fra 2011 til 2012 var stignin-

gen 22,5 %, mens stigningen fra 2012 

til 2013 kun var 4,1 %. Fra 2013 til 

2014 var der derimod tale om et fald 

i tilgangen på 3,7 %. (Kilde, Databan-

ken UVM)

Tabel 8 Institutionstyper anvendt til STU i perioned 2012-2014, i pct.

Institutionstype1 20123 20133 20143

Uddannelsesinstitutioner for unge med særlige behov2 21 10 24

Kommunale uddannelsesinstitutioner 39 14 22

Frie fagskoler og folkehøjskoler 3 1 2

Produktionsskoler 3 2 3

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse 3 1 2

Efterskoler - særligt tilrettelagt forløb 2 1 2

Daghøjskoler 1 <1 1

Praktiksteder/-forløb 1 1 2

Anden institution/privat institution2 28 69 44

I alt 100 100 100

Note: fra 2011 indberettes institutionstype på individniveau og det har været muligt at indberette 
flere institutionstyper pr. individ. Ved de tidligere indsamlinger er institutionstype alene indberettet 
på kommune niveau.
Note 1: Alle kommuner har indberettet institutionstype.
Note 2: Fra 2012 er Anden institution/privat institution splittet op i Anden institution/privat instituti-
on og Uddannelsesinstitution for unge med særlige behov.
Note 3: Pct. summer ikke til 100 pct. pga. afrunding.
Kilde: Styrelsen for It og Læring og Databanken hos MBUL.

(S) spørgsmålet til Undervisningsministe-

ren, om det er i overensstemmelse med 

STU-loven, at unge med særlige behov til-

bydes det kommunale uddannelsestilbud, 

som det eneste mulige. Ellen Trane Nørbys 

svar er klart: Kommunernes forpligtelse til 

at give unge med særlige behov er ikke va-

retaget ved at give ét og kun ét tilbud og 

at kommunen har en pligt til at oplyse den 

unge og forældrene om de muligheder, der 

er, med udgangspunkt i den unges særli-

ge forhold, herunder om eventuelle mu-

ligheder på tværs af kommunegrænser.

Frem mod lovrevisionen i 2017

Der er langt igen, inden vi får ligeværdig-

hed på uddannelsesområdet. Frem mod 

revisionen af STU-loven i 2017 påtager Li-

geværd sig at sikre, at politikerne ved, hvor-

dan de unges virkelighed ser ud. Derfor vil 

vi indtil de politiske forhandlinger går i 

gang, klæde medlemmer af Folketingets 

Børne- og Undervisningsudvalg på med hi-

storier fra den virkelige verden. Vi vil sør-

ge for, at de kender problemerne, urime-

lighederne og forskelsbehandlingen af un-

ge med særlige behov, inden de skal træf-

fe beslutning om, hvordan STU’en skal se 

ud i fremtiden. Ligeværd mener, at fremti-

dens STU skal være kendetegnet af vær-

dighed og ligeværdighed. 
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Forældrekurser er et tilbud 
vi skal have på hylden
Projektet om forældrekurser og netværk ligger helt oppe  
i toppen af gode forløb i Handicapcenteret for børn.

- Med de positive tilbagemeldinger vi har fået vil det 
være tåbeligt ikke at bygge videre på de gode erfarin-
ger og den glæde og tilfredshed, der er blandt foræl-
drene, siger Rune Meyer, centerchef for Handicapcente-
ret for børn i Aarhus Kommune.

TekST og foTo: Peter Christensen

Det var en nyskabelse i anledning af pro-

jektet om forældrekurser og netværk. Det 

er et sjældent syn, at en forælder til et han-

dicappet barn deltager i personalemødet 

på Handicapcenteret for børn, og det blev 

et emotionelt og effektfuldt møde, der 

gjorde stort indtryk, da Ligeværd og Heidi 

Buus Beldam, mor til autistisk dreng, del-

tog i personalemødet..

- Det var meget gribende. Det handle-

de om glæde og energi på, at de var ble-

Fra dagen for personalemødet - fra venstre Rune Meyer, center-
chef, Heidi Buus Beldam, forælder, Bo Lyby, kursusleder, Lise 
Hedegaard Rasmussen, projektleder for Aarhus Kommune og 
Cecilie Friis Brouendal, kursusleder og projektleder for Ligeværd.
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Forældrekurser er et tilbud 
vi skal have på hylden vet set i forbindelse med kurserne. Det var 

tydeligt, hvor meget energi og frustratio-

ner, der er samlet i de her familier og når 

det får en kanal, så er det sørme effektfuldt, 

fortæller centerleder Rune Meyer.

- Det var helt usædvanligt, at Heidi var 

her. Det var emotionelt og kraftig, fordi det 

var en forløsning, og så kan det næste ik-

ke blive større. Forældrene har fået nogle 

relationer, men søskende har også fået le-

gerelationer. Vi ved jo godt, at når børn fin-

der sammen, så lærer forældrene hinanden 

at kende. Det er faktisk også en dimension, 

at der er nogle søskende der lider under, at 

familien har et barn med handicap. Foræl-

drenes energi er forståeligt fokuseret på det 

andet barn, og søskende risikerer at blive 

overset.

Ligeværd lægger vægt på, at forældre-

ne får ordet og selv fortæller om deres si-

tuation.

- Det er rigtigt godt, at Handicapcente-

ret tog godt imod vores forslag om at invi-

tere Heidi med til personalemødet, selv om 

det var usædvanligt. Det er rigtig vigtig, at 

forældrene selv får lejlighed til at sætte ord 

på. De kan meget bedre end nogen profes-

sionel med et powerpoint forklare, hvordan 

deres situation er, og hvorfor netværk med 

andre i samme situation er så vigtig for bå-

de forældre og søskende. Det giver en auten-

citet og ægthed, som klart kom til udtryk, 

da Heidi fortalte om sin familie, forklarer 

Cecilie Friis Brouendal, Ligeværds projekt-

leder for forældrekurser og netværk.

Jeg fik udvidet horisonten

Rune Meyers vurdering ligger i rød tråd 

med socialrådgiver Amalie Winther Frosts 

oplevelse af mødet.

- Vi taler meget med forældrene over 

telefonen. Så det med at høre den følelses-

mæssige side af, hvordan hun havde ople-

vet familiekurset, det gjorde helt sikkert ind-

tryk. Hun lagde ikke fingrene imellem og 

gav en farverig og følelsesmæssig beskri-

velse. Det påvirker jo en, når man tit har for-

ældre i røret, møder dem og ser hvor fru-

strerede de kan være i de her situationer, 

forklarer hun.

- Jeg fik i hvert fald udvidet min hori-

sont i forhold til netværkstankegangen, som 

Heidi lagde meget vægt på. Vi hører tit om 

behovet for netværk, men måske gav Heidis 

deltagelse en dybere forståelse, når foræl-

drene efterlyser nogle at tale med, der har 

det som de selv har. Hun gav et godt ind-

blik i hvor stor en betydning forældrenes 

netværk har.

Handicapcenteret er et myndighedskon-

tor, der træffer beslutninger om bevillinger 

og indsatser i familien, så som aflastning i 

familien, tabt arbejdsfortjeneste, træning 

og behandling eller i yderste konsekvens en 

anbringelse, hvis der er meget stor bekym-

ring for barnets trivsel. Handicapcenteret 

træffer beslutninger om indsatser og bevil-

linger, men udfører ikke selv opgaven. Op-

gaven ”bestilles” oftest hos en kommunal 

men ellers en privat udbyder, når aftalen er 

lavet med forældrene. Handicapcenteret 

har 75 rådgivere og et budget på 260 mil-

lioner årligt.

Det er en vare vi skal have på hylden

Familiekurserne er et 3-årigt projekt støt-

tet via Socialstyrelsen. Projektet har to di-

mensioner:

•	 Styrke forældrenes/familiernes netværk

•	 Samarbejde mellem kommune og ci-

vilsamfund sammen, så det bliver til glæ-

de og gavn for borgerne 

- Det er klart min forventning, at når 

nu vi har gennemført det her projekt, så 

udvikler vi løbende samarbejdet. Når pro-

jektet er afsluttet, så skulle det da gerne 

være en opgave, et tilbud, vi har på hyl-

den, som en driftsopgave. Det har vist sit 

værd, og jeg håber og forestiller mig, at 

Ligeværd vil være med til køre et mere fast 

samarbejde på den opgave, siger Rune Me-

yer.

- Med de positive tilbagemeldinger vi 

har fået vil det, efter min mening, være tå-

beligt ikke at bygge videre på de gode er-

faringer og den glæde og tilfredshed, der 

er blandt forældrene. Vi kører mange pro-

jekter i huset, men jeg må nok sige, at pro-

jektet ligger helt oppe i toppen af gode 

forløb. Ligeværd, som frivillig organisation 

med et borgerperspektiv, har en dialogrol-

le og kan i den gode udgave være brobyg-

ger og kunne nuancere på perspektiverne 

begge veje.

Ligeværd er helt på linje med Rune Me-

yer og mener også, at samarbejdet skal 

fortsætte efter projektet.

- Der er et kæmpe behov for, at fami-

lierne får mulighed for at opbygge net-

værk. Både i forhold til forældrene og i for-

hold til søskende. Så vi er ikke i tvivl om, 

at det skal være et varigt tilbud til famili-

erne. Samarbejdet mellem Aarhus Kom-

mune og Ligeværd om dette er rigtig po-

sitivt og konstruktivt. Vi kan noget forskel-

ligt som myndighed og civilorganisation. 

Sammen kan vi gøre en stor forskel for fa-

milierne, siger Cecilie Friis Brouendal. 

Socialrådgiver Amalie Winther Frost
Rune Meyer, centerchef for 
Handicapcenteret for børn
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Ligeværds telt var velbesøgt under hele Fol-

kemødet såvel til samtaleduetterne som til 

debatter og workshops. Særligt Digisafe fik 

stor opmærksomhed. Vi blev igen bekræf-

tet i, at Ligeværd har udviklet et redskab, der 

er stor interesse for også i forhold til andre 

grupper end unge med særlige behov.

Det frivillige arbejde og samarbejdet mel-

lem det offentlige og civilsamfundet var et 

stort emne i Ligeværds telt, og at dømme 

efter besøgstallene er det ikke kun Ligeværd 

der ser et stort potentiale i det. Folkemødet 

er som et stort netværksseminar, og der blev 

knyttet mange nye kontakter og holdt fast i 

gamle kontakter og samarbejdspartnere. Ik-

ke mindst på det område er potentialet på 

Folkemødet meget stort.

Her følger nogle få kommentarer i til-

knytning til dagene på Bornholm.

Esben Kullberg, sekretariatschef i Li-

geværd: - Alle, både ansatte, medlemmer 

at Landsforeningen, frivillige, bestyrelses-

medlemmer og unge har ydet en helt formi-

dabel indsats i dagene på Bornholm. Og jeg 

håber, at alle sidder med samme fornemmel-

se som jeg, at det giver en helt særlig sam-

menhængskraft, at have løftet et så stort ar-

rangement i flok.

Ud ad til giver det synlighed. Alle de man-

ge positive og imponerede tilkendegivelser 

under Folkemødet gør godt. Det betyder, at 

der er mange der får øjnene op for organi-

sationen og vores arbejde. I år kunne vi lige-

ledes se og høre, at flere, der havde besøgt 

os sidste år, prioriterede at deltage i vores ar-

rangementer i år.

På date med 
netværksdanmark
I skrivende stund er det få dage siden pladsen til den store dialog og demokratifesti-
val, Folkemødet, lukkede telte og scener. De tusindvis af indtryk har knapt nået at 
bundfælde sig. Ikke desto mindre er her nogle få kommentarer og nogle få billeder.

Lige nu sidder vi og sender mails rundt 

til alle de, der har deltaget i vores arrange-

menter, og laver opfølgning på de mange 

nye kontakter der er skabt. Og der er i mit 

perspektiv ingen tvivl om, at vi på den lan-

ge bane får valuta for de penge vi bruger på 

at deltage.

Kirsten Fabian, regionskonsulent i 

Landsforeningen Ligeværd: -  Jeg synes, 

det var rigtig spændende at høre, hvordan 

både lægestuderende og sygeplejestuderen-

de igennem frivilligt arbejde kunne opkvali-

ficeres til at opnå en større og bredere for-

ståelse af udsatte borgere med særlige be-

hov, så de senere i deres arbejdsliv kunne ar-

bejde med en større forståelse for denne 

målgruppe.

Det er helt sikkert, at DigiSafe er et hit, 

som vi kan få stor gavn og synlighed ud af. 

Det kan udbredes til mange andre målgrup-

per. Vi må måske have professionel hjælp til 

at få det ud NU, hvor det er nyt.

Vi havde en god debat om Ressource-

forløb, som blev hørt og delt med vigtige 

gæster. Her havde vi ramt et emne, som helt 

sikkert var relevant, og som vi ikke er ene om 

at have fokus på.

Jørgen Christensen, formand for DHI, 

Netværket Den helhedsorienterede Ind-

sats: - Folkemødet har været en fantastisk 

oplevelse af mangfoldighed og tusindvis af 

ildsjæles engagement i Danmark. Folkemø-

det er desuden et godt forum for at træffe 

gamle venner/nye samarbejdspartnere og en 

supermulighed for etablering af nye kontak-

ter og samarbejdspartnere. 

Jeg fik flere aftaler om kon-

takt og mulighed for fremtidig 

samarbejde om nogle af vores 

sager: Klar til Start, Falck, Social 

Entreprenører i nogle tilfælde 

helt nye og andre uddybning af 

tidligere kontakter, hvor der kom 

ansigter og håndtryk på en tele-

fonstemme. 

I vores eget telt synes jeg, at 

alle events var velbesøgt, jeg tal-

te ca. 30 på de fleste og et par, 

hvor der var mere end fuldt hus 

med alle stole besat og flere stå-

ende i teltåbningerne.  Der var 

gode oplæg og levende debat-

ter. Esben og andre formåede fint at få dia-

log mellem paneldeltagerne og med salen.

Jens Thygesen, konsulent i Ligeværd: 

- Folkemødet skaber nye relationer, der er 

guld værd for mig som person og for orga-

nisationen. Bornholm har skabt et fantastisk 

rum for menings- og erfaringsudveksling, så-

vel på tværs af landet som på tværs af be-

folkningen. Har i dagene mødt og hørt folk 

give deres mening til kende inden for eget 

fagområde, men bestemt også inden for om-

råder som ligger langt fra egen hverdag. 

Under præsentation af vores nye app DI-

GESAFE, kommer jeg til at stå overfor en 

gruppe fra fængselsvæsenet. Tænker umid-

delbart at de ikke har noget til fælles med 

vores målgruppe, unge med særlige behov. 

Må dog sande efter en god snak, at vi har 

ting til fælles, nemlig at udruste borgere med 

så mange kompetencer som mulig. 
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Plads til at lære Plads til at være 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  www.tolneefterskole.dk 

Sport 
Ridning 
Landbrug 
Musik 
Kunst/håndværk 
Drama/bevægelse 

It/medie 
Køkken  
Bygge/anlæg 
Motor/metal 
Natur 
Botræning 

Tlf. 98930511  kontakt@tolneefterskole.dk 
 

 

her er ledig plads til 
annoncering
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Er du 16-25 år og drømmer om nye 
oplevelser, så tilbyder PMU dig:

- STU og afklaringsforløb
- Ressourceforløb
- Arbejdstræning og praktikforløb
- Mentorstøtte
- Botræning med vejledning
- Fritidsaktiviteter såsom svømning, fitness,   
  fiskeri, fodbold og meget mere.

Vi har mange spændende værksteder, 
som du kan vælge imellem:

- Autoværksted                  - Fragt
- Cykelværksted                 - Skovværksted
- Smedje                             - Væksthus
- Snedkeri                           - Landbrug
- Kunstværksted                 - Gartnerservice
- Catering og Køkken        - Reception
- Café                                

Læs mere om vores tilbud på
www.pmu.dk

Stedet for unge med særlige behov

Ole Rømers Vej 4 
9870 Sindal 

Tlf. 9678 1400 
info@pmu.dk

Information og optagelse: 9678 1435

Ella og Møller Sørigs 
Fond tilbyder:
• Støttekontakt/mentor i eget hjem
• Beskyttet beskæftigelse
• Aktivitets- og samværstilbud
• Klubaktiviteter
• Erhvervstræning og 
 virksomhedspraktik
• Dele af STU

U
dvikling • Omsorg • Sam

ar
be

jd
e 

Ella og Møller Sørigs Fond 
Gravensgade 48 • 9700 Brønderslev

Tlf. 98 83 20 25
www.emsfond.dk - email: info@emsfond.dk

Ella og Møller Sørigs Fond

Gravensgade 48 – 9700 Brønderslev – Tlf. 98 83 20 25
www.emsfond.dk – info@emsfond.dk

R E V I S O R E R N E

Jan Sejling Clausen
Per Krogh
Lars Ole Barthel
Rainer Nielsen
Jonna Jakobsen
Poul Borghus

FSR Registrerede Revisorer

FSR Statsautoriserede Revisorer

Hostrupsgade 41 . 8600 Silkeborg . T 86 81 10 33 . www.hostruphus.dk

 
                                                                                                                             
  

 

 

                   
                   

                   
                   

                   
                   

           

  

 

Poppelgårdens 
Praktiske Jordbrugsskole

For unge landbrugsnørder og andet godtfolk!
Se vores hjemmeside – eller ring til os!
Kærligst alle os på Poppelgården

Tlf. 62582838  •  www.popppelgården.dk  •  ppj@poppelgaarden.org
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Ny medarbejder – Jens thygesen

Jens Thygesen, tidligere forstander på Munkegården og mangeårigt medlem af Ligeværd, som 

vil være kendt af rigtig mange er ansat som konsulent i Ligeværd fra den 1. august. Vi byder 

Jens hjertelig velkommen i flokken på sekretariatet og glæder os meget til samarbejdet.

BLiv FriviLLig veJLeder 
i klubben unge for Ligeværd 
(uFL) – rosenholm

Vær med til at:

•	 skabe rammerne for de unges sociale netværk og trygge base i de-

res fritid.

•	 planlægge aktiviteter sammen med de unge. Det kan være mad-

lavning, foredrag eller kulturelle oplevelser.

•	 støtte de unge i at være en aktiv del i UFL – Rosenholm.

•	 opbygge selvværd og nye kompetencer hos de unge.

Det vigtigste er, at du har lyst til at være sammen med og gøre en for-

skel for unge med særlige behov.

Kontakt vejleder Randi Amden på telefon: 8699 5041 eller mail: ran-

diamden@gmail.com eller vejleder Bodil Lange på telefon: 2142 8088 

eller mail: eskil.lange@firma.tele.dk

Læs mere på www.ufl-rosenholm.dk eller www.ufl-ligevaerd.dk

Løb for Ligeværd
Vi vil endnu en gang gøre opmærksom 

på DHL Stafetten. Ligeværd deltager på 

de nedenstående datoer. Vi håber på, 

at I er friske til at løbe eller gå en tur for 

Ligeværd og ligeværdighed. 

AARHUS: Torsdag den 18. august 

– tilmelding www.aarhusmotion.dk

AALboRg: Onsdag den 31. august 

– tilmelding www.aalborgatletik.dk

KøbENHAVN: Torsdag den 1. septem-

ber – tilmelding www.sparta.dk

Vi ses til DHL Stafet – tag dit gode hu-

mør med.
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1 2

UDDANNELSESFORUM LIGEVÆRD

Differentieret 
undervisning 
til dig, der er 
ansat på frie 
skoler og 
uddannelses-
steder. 

ucsyd.dk/ligeværd

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at 
kontakte:

Marie Skødt 
UC SYD Videreuddannelse   
7266 5137
msko@ucsyd.dk

Helle Kornum 
UC SYD Videreuddannelse
7266 5208
hkor@ucsyd.dk 

Læs mere på 
 
ucsyd.dk/ligeværd

Ta
g in

dsti
kke

t u
d og gem
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4

Som ansat på frie skoler og uddannelsestilbud kender du alt til  
undervisningsdifferentiering, for hver eneste elev er unik og har  
brug for en indsats, der tager udgangs-punkt i den enkeltes behov. 

Uddannelsesforum Ligeværd er fleksibel uddannelse, der gør det samme.  
Vi starter, hvor du er og tager udgangspunkt i det behov, du har for læring. 

Uddan dig sammen med dine kollegaer
Uddannelserne er differentierede, så du som studerende 
kan vælge om du vil afslutte med eksamen på diplom- 
uddannelsen, akademiuddannelse – eller måske ønsker du 
at afslutte uden eksamen. Derfor kan du deltage i samme 
undervisning med dine kollegaer, selvom I måske har vidt 
forskellige baggrunde eller afslutter uddannelsen på hvert 
sit niveau.

Start hvor det giver mening
Det er op til dig, om du ønsker at deltage på et enkelt 
modul eller flere og du bestemmer selv rækkefølgen af 
modulerne. Du kan starte, hvor det giver mest mening for 
dig og med det emne, som du finder mest interessant.

Du kan tage et enkelt modul eller sammensætte flere  
moduler til en fuld diplom i Almen Pædagogik eller  
pædagogisk akademiuddannelse.

Indtil videre har vi planlagt to moduler særligt tilrettelagt 
for frie skoler og uddannelsessteder, men flere er i støbe-
skeen.

Optagelse
For at blive optaget gælder generelle optagelseskriterier: 

Diplom
Alle med en pædagogisk grunduddannelse eller anden 
realkompetence kan tilmelde sig diplommodulerne.

Akademi 
Alle med en erhvervsfaglig baggrund eller anden  
realkompetence kan tilmelde sig akademimodulerne.

Kursus uden eksamen 
Alle kan tilmelde sig kursus uden eksamen. 

Pris
Fire internatkurser á 2 dages undervisning. Vælger du at 
afslutte med eksamen, har du mulighed for vejledning. 
Internatkurset er med overnatning og forplejning på  
Hornstrup Kursuscenter. Overnatning på enkeltværelser  
med privat bad og toilet, linned og håndklæder.

Kursus uden eksamen   17.000 kr. 

Akademiuddannelse med 
vejledning og eksamen    19.500 kr.

Diplomuddannelse med 
vejledning og eksamen   19.500 kr. 

Underviserteam fra UC SYD
Simon Schulin 
Lene Due Andreasen 
Gundi Schrötter Johannsen 
Anne Oksen Lyhne 
Leo Komischke-Konnerup 
Marie Skødt 

Uddannelsesforum Ligeværd er blevet til i et samarbejde 
mellem Projekt GUTI, foreningsfællesskabet Ligeværd og 
professionshøjskolen UC SYD.

Modul 1B: Vinter 2016-17 
Didaktik og undervisningsmetode i et lærings- og dannelsesperspektiv 

På dette modul opnår du viden om pædagogiske, 
didaktiske og læringsmæssige teorier og deres 
anvendelse i forskellige kontekster inden for ungdoms- 
og voksenpædagogisk praksis

Undervisningsform
Diplomuddannelse,  
Akademiuddannelse, 
Kursus uden eksamen 

Kursussted 
Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, 7100 Vejle 

1. internat: mandag, 7. november – tirsdag, 8. november 2016
2. internat: mandag, 5. december – tirsdag, 6. december 2016
3. internat: torsdag, 19. januar – fredag, 20. januar 2017
4. internat: torsdag, 23. februar – fredag, 24. februar 2017 

Læs mere om indholdet og 
tilmeld dig senest 9. september 2016 på ucsyd.dk/ligeværd 

Modul 2: Foråret 2017 
Underviserrollen under forandring i det senmoderne samfund 

På dette modul får du viden om det foranderlige 
senmoderne samfunds påvirkning af underviserrollen 
og betydning for det ungdoms- og voksenpædagogiske 
arbejde. 

Undervisningsform 
Diplomuddannelse,  
Akademiuddannelse, 
Kursus uden eksamen 

Kursussted
Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, 7100 Vejle 

1. internat: mandag, 20. marts – tirsdag, 21. marts 2017 
2. internat: torsdag, 27. april – fredag, 28. april 2017
3. internat: torsdag, 18. maj – fredag, 19. maj 2017
4. internat: mandag, 12. juni – tirsdag, 13. juni 2017 

Læs mere om indholdet og 
tilmeld dig senest 20. januar 2017 på ucsyd.dk/ligeværd 

Modul 1A: Efteråret 2016 
Didaktik og undervisningsmetode i et lærings- og dannelsesperspektiv

På dette modul opnår du viden om pædagogiske, 
didaktiske og læringsmæssige teorier og deres 
anvendelse i forskellige kontekster inden for ungdoms- 
og voksenpædagogisk praksis.

Undervisningsform 
Diplomuddannelse,  
Akademiuddannelse, 
Kursus uden eksamen 

Kursussted 
Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, 7100 Vejle 

1. internat: mandag, 22. august - tirsdag, 23. august 2016 
2. internat: torsdag, 22. september - fredag, 23. september 2016 
3. internat: mandag, 31. oktober - tirsdag 1. november 2016
4. internat: mandag, 28. november - tirsdag, 29. november 2016

Læs mere om indholdet og tilmeld dig på  
ucsyd.dk/ligeværd 
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dig og med det emne, som du finder mest interessant.
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Kursus uden eksamen 

Kursussted
Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, 7100 Vejle 

1. internat: mandag, 20. marts – tirsdag, 21. marts 2017 
2. internat: torsdag, 27. april – fredag, 28. april 2017
3. internat: torsdag, 18. maj – fredag, 19. maj 2017
4. internat: mandag, 12. juni – tirsdag, 13. juni 2017 

Læs mere om indholdet og 
tilmeld dig senest 20. januar 2017 på ucsyd.dk/ligeværd 

Modul 1A: Efteråret 2016 
Didaktik og undervisningsmetode i et lærings- og dannelsesperspektiv

På dette modul opnår du viden om pædagogiske, 
didaktiske og læringsmæssige teorier og deres 
anvendelse i forskellige kontekster inden for ungdoms- 
og voksenpædagogisk praksis.

Undervisningsform 
Diplomuddannelse,  
Akademiuddannelse, 
Kursus uden eksamen 

Kursussted 
Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, 7100 Vejle 

1. internat: mandag, 22. august - tirsdag, 23. august 2016 
2. internat: torsdag, 22. september - fredag, 23. september 2016 
3. internat: mandag, 31. oktober - tirsdag 1. november 2016
4. internat: mandag, 28. november - tirsdag, 29. november 2016

Læs mere om indholdet og tilmeld dig på  
ucsyd.dk/ligeværd 
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UDDANNELSESFORUM LIGEVÆRD

Differentieret 
undervisning 
til dig, der er 
ansat på frie 
skoler og 
uddannelses-
steder. 

ucsyd.dk/ligeværd

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at 
kontakte:

Marie Skødt 
UC SYD Videreuddannelse   
7266 5137
msko@ucsyd.dk

Helle Kornum 
UC SYD Videreuddannelse
7266 5208
hkor@ucsyd.dk 

Læs mere på 
 
ucsyd.dk/ligeværd
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uddannelsesmesser
Uddannelsesmesserne Ud i Fremtiden har i år udvidet 

med en messe i Aabenraa, så der nu er fem messer for 

unge med særlige behov.

Datoerne for messerne er:

•	 Aarhus den 7. september

•	 Aabenraa den 8. september

•	 Vejle den 14. september

•	 Odense den 15. september

•	 Roskilde den 21. og den 22. september

Fra LigeLinie: 
undgå skattesmæk
LigeLinie har fået en henvendelse fra en mor. Hendes 

søn havde fået et skattesmæk to år i træk, på hen-

holdsvis ca. 3500 kr. og ca. 4000 kr. Sønnen får ud-

dannelseshjælp. Kommunen havde indberettet det som 

lønindtægt, hvilket gav sønnen et uberettiget beskæf-

tigelsesfradrag. Uddannelsesydelsen skulle være ind-

berettet som kontanthjælp. Det fremgår ikke af skats 

hjemmeside, hvordan uddannelsesydelse skal noteres. 

Et godt råd: Hjælp de unge med forskudsopgørelsen, 

så de udgår et ødelæggende skattesmæk.

LigeLinie - Ligeværds 

rådgivning - er åbent 

for henvendelser 

onsdage fra 

13-15.30 på 

tlf. 2234 3013.

Kurser
MEDICINHåNDTERINgS-

KURSER:

FUS og SL afholder de populæ-

re medicinhåndteringskurser på 

disse datoer:

•	 Medicinhåndteringskursus 2 på Børgevangskolen 

den 27. september

•	 Medicinhåndteringskursus 1 på Vordingborgskolen 

den 6. oktober

•	 Medicinhåndteringskursus 2 på Vordingborgskolen 

den 6. december

UNgE og RUSMIDLER: 

Ligeværd udbyder i efteråret 2016 for første gang 2 

kursusdage, som retter sig mod, hvordan man på sko-

ler og uddannelsessteder agerer, når man møder un-

ge med misbrug. Kurserne afholdes af cand. psyk. Steen 

Guldager, Socialpsykologisk Center.

Kursusdagene afholdes på Munkegården på Fyn: 

Kursusdag 1: 13. september 2016 kl. 9.30-15.30

Kursusdag 2: 2. november 2016 kl. 9.30-15.30

MENTALISERINg:

Ligeværd udbyder i efteråret 2016 for første gang 2 

kursusdage, som retter sig mod, hvordan vi helt kon-

kret kan bruge principper fra den mentaliseringsbase-

rede tilgang til at understøtte de unges muligheder for 

udvikling, trivsel og læring ved at arbejde mentalise-

ringsbaseret. Kurserne afholdes af Maja Nørgård Ja-

cobsen som er autoriseret psykolog med egen praksis 

og har specialiseret sig i den mentaliseringsbaserede 

tilgang.

Kursusdagene afholdes:

Kursusdag 1: 31. oktober 2016 kl. 9.00-14.00

Kursusdag 2: 30. november 2016 kl. 9.00-14.00 

Læse mere om kurserne og tilmelding under arrange-

menter på www.ligevaerd.dk
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Ved deltagelse på UIF messerne kan I spare både tid 
og penge ved at være repræsenteret med en stand på 
enten en, eller flere af specialuddannelsesmesserne.
I vil her komme i kontakt med flere potentielle elever og netop få jeres uddan-
nelse synliggjort overfor målgruppen.
Alt dette kan vi tilbyde i de rette rammer og omgivelser hvor der er tid og 
lejlighed til fordybelse og seriøs dialog. Du vil udover potentielle elever møde
UU-vejledere, lærere, sagsbehandlere og forældre.
Bemærk at alle messer er 1 dagsmesser. Dog vil messen i Roskilde stadig være
over 2 dage.For information og 

standpriser, kontakt:

UD I FREMTIDEN
v/Forlaget KSI A/S
Torvebyen 8, 1.tv., 4600 Køge
Tlf. 56 27 64 44
Kontaktpersoner:
Heidi Franke, heidi@ua.dk

www.udifremtiden.dk

Arrangeres af
– i samarbejde med 

DELTAG MED 

EN STAND

DANMARKS STØRSTE UDDANNELSESMESSE 
for unge med særlige behov 

2016

ØSTJYLLAND
Aarhus

7. september

SYDJYLLAND
Aabenraa
8. september

SYDJYLLAND
Vejle

14. september

FYN
Odense

15. september

SJÆLLAND
& ØERNE
Roskilde 

21. – 22. september

Værkstedsbaseret undervisning. FSA i dansk og matematik.
HÅNDVÆRK & DESIGN - KØKKEN - MUSIK - LANDBRUG
Try Efterskole - Højskolevej 9 - Try - 9330 Dronninglund

// www.tryefterskole.dk // kontor@tryefterskole.dk // tlf 9829 2392 // 

fagskole.nu

Holbergsvej 7 / 4180 Sorø
5783 0102 / mail@fagskole.nu

TIL JOB & LIV
BLIV PARAT

Viden, venskaber, færdigheder 
og erfaring. Kom videre 
med et forløb på 
Sorø Fri Fagskole.

BØGEVANGSKOLEN
-  EN GOD START  PÅ  VOKSENL IVET

• En fri fagskole i Vejle
• Specialundervisning og STU 
• Integreret botræning 
• Gøremålsundervisning
• Et levende skolemiljø
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- Skolemæssigt er jeg ikke særligt stærk. Jeg skal se tingene for 

mig, havde det i hænderne, før jeg kan arbejde med det. Når man 

flytter ind på Det gamle Mejeri starter man typisk i køkkenet og 

der en uges tid eller 2, derefter på værkstedet og så nede ved sø-

en, så du får prøvet det hele, fortæller Dennis.

- Jeg vil helst være udendørs, så jeg valgte søen. Vi slår græs, 

tømmer skraldespande, og laver en ny, hvis den er gået i stykker, 

bygger shelters og grill. Vi laver alt det, der skal til for at vedlige-

holde området ved fiskesøen. Det er nok nemmere at lave en liste 

over, hvad vi ikke laver.

Dennis er 22 år. Han flyttede ind på det Gamle Mejeri, da han 

var 18. Dennis bor på Hedelundvej i Esbjerg, hvor DGM har lejet 

et hus. Det er et ”kollegiehus”, som er identisk med huse til stude-

rende i området. Huset har 4 værelser med hems og et fælles køk-

ken og to badeværelser. DGM har også udslusningsboliger i Vester 

Nebel. De unge får stadig hjælp til at udvikle evnen til selv at sty-

re økonomien og få betalt regninger, købe ind, lave mad og gøre 

rent, men nu med mindre støtte end da de boede på selve døgn-

tilbuddet Ølufgårdsvej 11 i Vester Nebel. Hjælpen får de af kon-

taktpædagogerne, som kommer i huset, alt efter hvor deres be-

hov for hjælpen ligger. De skal selv komme ud af dynerne til tiden 

om morgenen. 

De kan altid kontakte personalet på Ølufgårdsvej 11, hvis de 

får brug for hjælp ud over de tider, som er aftalt.

- Du får hjælp, men som hovedregel skal du kunne det selv. Du 

får jo ikke lov til at komme ud til udslusningen, hvis du ingen ting 

gider og bare ligger i din seng hele dagen, understreger Dennis.

- Jeg har været i hænderne på pædagoger siden jeg var seks 

år. I starten var det fint, men de fulgte ikke med mig som jeg blev 

ældre og behandlede mig som en seks årig og ikke som en 16 årig. 

Det var respektløst og tingene kørte op i en spids, hver dag.

- Det første år på Det Gamle Mejeri ville jeg ikke snakke med 

nogen overhovedet, men jeg fik to kontaktpersoner, som kurere-

de mig gennem humor og lange interesserede samtaler. Skallen 

på ægget knækkede. Det handler meget om, hvordan man taler 

til hinanden. I dag fungerer det sociale rigtigt godt. Jeg skal snart 

i min helt egen lejlighed og være helt selv. Bliver der ikke gjort rent 

kan jeg kun pege på en, og det er mig selv.

Jeg skal ha’ det i hænderne, 
før jeg kan bruge det til noget
Dennis Korsager er elev på Det Gamle Mejeri i Vester Nebel. Det handler om,  
hvordan vi taler til hinanden og praktisk udendørs arbejde siger han, når han  
fortæller hvorfor opholdet der har været så godt for ham.

Hvad med fremtiden? Det spørgsmål er Dennis blevet stillet 

mange gange. Han har ikke et klart svar, men da han er ikke bog-

ligt stærk er hans tanker rettet mod ufaglært arbejde, hvor han 

skal bruge hænderne.

- Eller i mesterlære, for det der med at jeg skal sidde ned på 

skolebænken, det duer ikke. Vi har snakket lidt om anlægsgartner, 

siger Dennis. 

TekST og foTo: Peter
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Forstander Erik Nielsen og socialrådgiver Lene Larsen, Det Gam-

le Mejeri, tager mod, fortæller om STU på DGM og tager hele 

flokken med på en rundvisning til værksteder. Det Gam Mejeri 

har både dagelever og boende elever i såvel Vester Nebel som i 

Esbjerg.

- Vi er meget bevidste om det fagligt autentiske og på den 

pædagogiske baggrund hos personalet. Det er undervisning ud 

fra mesterlæreprincippet, og undervisningen foregår, så man er 

sammen om et fælles tredje, en praktisk opgave, som læringen 

kan tage udgangspunkt i, fortæller Erik Nielsen og Lene Larsen.

drivkrafT
Alrunen, ved Broager på Als, er en mindre institution, som vil udvide deres tilbud 
med STU. Det var naturligt at de søgte inspiration hos en erfaren udbyder. På den 
baggrund besøgte personalet Det Gamle Mejeri i Vester Nebel.
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området, så det er vigtigt, at I finder den niche at etablere STU, 

hvor I er fagligt bedst og kan være attraktive og tiltrække elever. 

Indholdet skal tilpasses den enkelte og ikke omvendt.

Efter snakken gik rundturen ud på de forskellige værksteder. 

Dem har Det Gamle Mejeri fire af: Multiværkstedet, Det Grønne 

Værksted, IT & Medie (DGM Avisen) og Køkkenværkstedet. Her 

foregår STU forløbene.

Værksted - ikke skolestue

- Et værksted skal være et værksted og ikke en skolestue med 

næsen i bøger. Det er værkstederne disse unge møder senere i li-

vet. Og man kan godt have talent for et arbejde, selvom man 

bogligt har nogle problemer, siger værkstedsmedarbejder på DGM 

John Bjerrum.

Et eksempel på talent og føling med arbejdet er 21 årige Ja-

kob Nissen.

- Jeg har det rigtig godt på DGM. Jeg lærer noget hver dag 

og har mulighed for at bruge hænderne i mit arbejde, siger han 

om sin dagligdag i metalværkstedet.

- Jeg tror, jeg vil stræbe efter at blive smed. Det vil jeg rigtig 

gerne. Jeg kan godt lide at arbejde med materialet og har en god 

fornemmelse af det.

Det er erfaring som John Bjerrum også har bemærket: - Ja-

kob har en rigtig god fornemmelse for at arbejde med jern og 

stål. Han kunne godt få en fremtid inden for det fag.

Alrunens unge

De unge på Alrunen er unge med forskellige dysfunktioner so-

cialt eller kognitivt og typisk med forsømte skoleforløb bag sig. 

Det er unge, som ofte har haft det svært hjemme, og forældre-

ne har haft det svært.

- De er her typisk 2-4 år. Det handler meget om at lære dem 

at blive mere selvstændige og få en adfærd så andre mennesker 

kan holde ud at være sammen med dem. Det er ligeså meget dan-

nelse som det er uddannelse, fortæller Azael Bakit Larsen videre.

inspiration er en

Forstander Azael Bakit 
Larsen, Alrunen.



27Ligeværd august 2016

Alrunen, som ligger uhyre smukt omgivet af grønne marker, 

skov og hav ud til Vemmingbund ved Broager, tilbyder døgnop-

hold og skoletilbud i egen intern skole, så de unge kan indhente 

det forsømte.

Nyligt modtog institutionen et kontant udtryk for at arbejdet 

er værdsat. En mor skrev i en mail til politikerne i Sønderborg: Al-

runen er meget professionelle i deres pædagogiske arbejde med 

børn og unge. De har nu på kun 4 måneder fået vendt en dreng, 

der ikke gik i skole, fik sovemedicin til at falde til ro på, som ikke 

var på samvær i weekenderne og generelt var negativ i forhold 

til fremtiden, til det helt modsatte. Han er i skole hver dag, han 

er fysisk aktiv, han får ikke sovemedicin, han er på samvær hver 

anden weekend og han er glad.

Cykling er særlig aktivitet på Alrunen. Alle elever cykler to tre 

gange om ugen. En gang om året er hele institutionen, persona-

le og elever, afsted på den store udlandstur. Paris og Berlin har 

de besøgt. I år gælder det Amsterdam – afsted alle mand på cy-

kel, et par dage i byen og derefter transport hjem.

behov i Sønderborg

Alrunen har set et behov for udviklingen af STU i Sønderborg, og 

det er også baggrunden for deres ønske om at etablere STU og 

deres besøg på Det Gamle Mejeri.

- I Sønderborg har vi ikke STU med mulighed for at bo. Det 

er der behov for. Jeg tror tallene for Sønderborg siger behov for 

70 STU pladser, hvoraf de ti godt kunne have et sted at bo med 

pædagogisk opsyn, vurderer Azael Bakit Larsen.

Alrunen har et godt samarbejde med STU vejlederen i UU og 

er overbeviste om, at UU også ser behovet for STU med bomu-

lighed.

- Vi har Køkken linje, Gartnerlinje, Aktivværksted og Kreativt 

værksted. Vi vil starte med STU på Køkken og Aktivværksted. 

Der kan vi begynde umiddelbart. Vi har et fuldt professionelt in-

stitutionskøkken og aktivværkstedet kan vi starte med pedellin-

je, reparation og vedligehold, fortsætter han.

- Vi har ikke store midler til investering, men køkkenet ligger 

der jo, og det vil kun være småting. Pedel vil også kun være små-

ting. Vi starter med de to elever. Vi skal have gjort os vores egne 

erfaringer, og det skal hænge sammen. Vi skal kunne stå ved det 

vi gør.

gløden i øjnene

Alrunen har mangeårige erfaringer med det socialpædagogiske 

arbejde. De skal bare have hold på den praktiske og undervis-

ningsmæssige del og turen til Det Gamle Mejeri var en del af det 

arbejde. 

- Det vi fik ud af mødet med det Gamle Mejeri var jo, at vi ikke 

skal have en egentlig skole, fordi undervisningen bliver implemen-

teret i selve den faglige undervisning. Samtidig løftede besøget og-

så personalet, siger Azael Bakit Larsen, forstander på Alrunen.

- Vi var inspireret af den måde DGM kører det på. At se de 

unge mennesker nede ved for eksempel fiskesøen, man kunne 

se det i deres øjne, de brændte jo for det. Og det er dér jeg og-

så gerne vil hen med det: At vi kan fastholde den glød i øjnene, 

fordi de brænder for det de laver. Hvis de gør det, lærer de også 

noget, siger Azael og fortsætter:

-Sådan har vi det her på stedet: Vi skal have gløden i øjnene 

på de unge for så trives de. Og den får de, når vi selv som personale 

har gløden i øjnene. Vi skal være smittebærerne, og det er per-

sonalet på Alrunen rigtig gode til. 

Et hold linet op til cykeltræning. I år 
går turen til Amsterdam, så det er 
med at få nogle kilometer i benene.
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Sjovest når man 
 rammer keglerne 

Bowl’n’Fun i Silkeborg runger af den ka-

rakteristiske lyd af ramte og faldende keg-

ler, mens Kira Helbo går rundt og tørrer 

bordene af i serveringsområdet. Den 21-åri-

ge praktikant har ansvaret for bordopdæk-

ningen både i restauranten og i mødelo-

kalerne, og kluden får en lille pause, da en 

ældre herre kommer hen for at snakke.  

Kira er efter to måneders praktik blevet 

et kendt ansigt for bowlingcentrets faste 

pensionister, og hun har efterhånden væn-

net sig til opmærksomheden. 

- Det er faktisk hyggeligt nok, selvom 

jeg ikke troede i starten, at jeg var til sådan 

nogle steder med så mange mennesker, 

fortæller hun. 

I løbet af en arbejdsdag sørger Kira Hel-

bo for bordopdækningen ved alt lige fra 

aftengæster til børnefødselsdage og kon-

firmationer, og derudover gør hun rent, 

pakker varer ud og vasker tøj. 

Efterhånden er hun blevet så skrap til 

at dække bord, at hun også er begyndt at 

dele ud af sine erfaringer og arbejdsrutiner. 

- Når der kommer en anden praktikant, 

der også skal dække bordene, så lærer jeg 

dem op. Det er faktisk okay, siger hun. 

Kira Helbo er blevet opereret i ryggen, 

og derfor må hun ikke løfte tunge ting, og 

derudover har hun i perioder døjet meget 

med en slem migræne. Noget, der bliver 

taget hensyn til fra hendes praktiksted, som 

er begejstrede for den udvikling, Kira har 

gennemgået. 

- Vi kan mærke, at Kira er blevet meget 

mere selvstændig, og at hun har overblik-

ket. Det er dejligt at se, at Kira er villig til at 

tage opgaverne på sig på den måde, siger 

centerchef Mette Brændgaard, der er Kiras 

nærmeste kontaktperson. 

For Kira har udfordringen ellers været, 

at hun ikke altid er glad for at prøve nye 

ting af, og at hun har behov for meget hjælp 

i starten for at blive fortrolig med tingene. 

Den fase er for længst bag hende, og nu 

kan hun i stedet for alvor nyde godt af de 

goder, der er ved at arbejde i et bowling-

center. 

- Som praktikant har man frynsegoder, 

hvor man kan reservere en bane, og så kan 

man komme og bowle sammen med sine 

venner. Og så får jeg mad og drikkelse fra 

baren, fortæller Kira, og til spørgsmålet om, 

hvorvidt hun synes, det er sjovt at bowle, 

svarer hun med et stort smil:  

- Ja, når man rammer keglerne. 

Kira Helbo, Bowl’n’Fun, silkeborg
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Udfordring blev 
til personlig sejr  
Med en scanner i hånden og et kyndigt 

blik går Patricia Duus bunkerne af arbejds-

tøj igennem på tekstilvirksomheden Ma-

scot i Silkeborg.  

Som praktikant på lageret har Patricia 

i den grad fundet sig til rette, og her er der 

tale om en succeshistorie, for det havde 

hun på forhånd ikke drømt om. Det første 

møde på den store arbejdsplads var nem-

lig så overvældende for den generte og 

forsagte Patricia, at hun i første omgang 

takkede nej til en praktik hos Mascot, men 

en opfordring fra Bo/Skole/Jobs praktik-

vejleder Janne Holst om at gøre forsøget 

gjorde udslaget. 

- Janne sagde til mig, at hun troede på, 

at jeg nok skulle klare det, og at hun vid-

ste, jeg kunne. Så tænkte jeg, at så kunne 

jeg lige så godt udfordre mig selv og gø-

re det, fortæller Patricia Duus. 

Udfordringen for Patricia er, at hun kan 

være meget genert blandt nye mennesker, 

og at hun ikke så godt kan overskue sto-

re steder. To måneder inde i praktikken er 

der derfor tale om en stor personlig sejr 

for lagerpraktikanten. 

- Jeg er i hvert fald gået over min græn-

se ved at tage sådan et sted hen. Men på 

en god måde, siger Patricia Duus og ud-

dyber: 

- Til at starte med var det lidt skræm-

mende, fordi det er så stort. Jeg kendte ik-

ke nogen overhovedet, og derfor turde jeg 

næsten heller ikke at spørge om vej, men 

efter to-tre dage gik det faktisk fint nok 

med at finde rundt. Og nu føler jeg mig 

egentlig godt tilpas, jeg synes det er dej-

ligt at være herude, fortæller hun. 

Patricia føler, at hun har nogle gode 

kolleger på Mascots lager, og den tilbage-

holdende pige, der begyndte for to måne-

der siden, har gradvist åbnet sig mere og 

mere op. Hun føler, at hun kan få lov til at 

være sig selv på Mascot, og det er med til 

at give tryghed. Derudover har hun en 

mentor tilknyttet, som hun er i daglig kon-

takt med, og som har taget hånd om hen-

des praktikforløb og de specifikke udfor-

dringer, som er gældende for Patricia. 

Ifølge hendes mentor, Grethe Wraae, 

har den unge praktikant gennemgået en 

helt fantastisk udvikling på meget kort tid. 

Derudover har Patricias grundighed gjort, 

at hun for nylig har fået det skulderklap at 

blive flyttet til en ny afdeling på lageret, 

hvor hendes evner kan komme yderligere 

til sin ret. 

Patricia Duus har været i flere forskel-

lige praktikforløb, men hun føler, at Ma-

scot er det sted, der har givet hende mest. 

Selv i starten, hvor hun var helt udkørt, når 

hun kom hjem, og lagde sig til at sove med 

det samme, glædede hun sig alligevel til 

næste arbejdsdag på lageret. 

- Jeg er stadig i en prøveperiode, men 

jeg tænker, at det mest er lager, jeg ger-

ne vil arbejde med. Det er det, jeg har få-

et mest ud af, og det er også det, jeg har 

været mest glad for at arbejde med, slut-

ter Patricia Duus. 

Patricia duus hos mascot, silkeborg
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d Vi er 7 efterskoler, der samarbejder om det 

store projekt, hvor der hvert år er over 700 

deltagere. Eleverne samt de ca. 100 med-

arbejdere kommer alle fra skoler, der un-

derviser elever med særlige behov, hvilket 

bevirker, at festivalen bliver afviklet på lige 

og ens betingelser.

Musikken…

Musikdelen på festivalen foregår i et stort 

festivaltelt. Her er der stillet en stor scene 

Tre dage med musik og  sport
op med lys og stort PA-anlæg. Der er hy-

ret professionelle lydfolk, så alle medvir-

kende musikere og andre optræden-

de er sikre på at få en rigtig flot lyd ud til 

publikum.

Alle skoler har en bod i teltet, hvor der 

foregår forskellige aktiviteter, og hvor man 

kan købe forskellige forfriskninger.

I festival teltet optræder de forskellige 

skolers musikhold på skift, der er konkur-

rence i Guitarhero, og på sidste festivaldag 

er det også her præmieoverrækkelsen til de 

deltagende i sportskonkurrencerne foregår. 

Som afslutning på festivalen giver et lærer-

band, – sammensat af lærere fra alle sko-

ler, – en koncert.

Hele festivalen afsluttes med et kæm-

pe fyrværkeri. 

musikfestival
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Tre dage med musik og  sport

Hvert år i maj afholdes der Musikfestival på klintebjerg efterskole.

vi dyster i 
følgende dicipliner:
•	 Basket
•	 Petanque
•	 Tovtrækning
•	 Fodbold
•	 Cykelløb
•	 Høvdingebold
•	 Triatlon
•	 FiFA 2011
•	 Fjordaktiviteter kano og sejlads
•	 Guitar Hero

deltagende 
skoler
•	 Efterskolen Helle
•	 Gødvad Efterskole
•	 Sofie Rifbjerg Efterskole
•	 Tolne Efterskole
•	 Ærø Efterskole
•	 Åbæk Efterskole
•	 Klintebjerg Efterskole
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Østergade 77 · 8370 Hadsten

tlf. 8698 0145 · www.linieskolen.dk




UDDANNELSE
VOKSENLIV 
JOB
På Linieskolen sammensætter du 

din egen linje ud fra dine interesser 

og faglige mål. Hos os får du høj 

faglighed og personlig udvikling!

STU er også en mulighed

Ring og få mere information, 

eller tjek vores hjemmeside: 

www.linieskolen.dk

Pædagogik & Psykologi

Trivsel
Musik & Samspil

Parat til erhvervsuddannelse

M
e
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 Dansk 10. klasse

Kost & sundhedMadlavning & gastronomi
Engelsk & matematik

Kreativitet      Design
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MUSIK IT TRÆVÆRKSTED NATUR 
SY & MALEVÆRKSTED BOTRÆNING 
METALVÆRKSTED RIDNING  
FOLKESKOLENSIAFGANGSPRØVE 
TECHNOI&IBEATS KØKKEN 
WELLNESS IDRÆT JAGTTEGN

NYE MULIGHEDER

VENNER FOR LIVET

sofierifbjerg.dk	 telefon:	54	43	21	26
Efterskole	 for	unge	med	særlige	behov!

  Sofie Rifbjerg Efterskole

Har du lyst til at: 
• Møde nye mennesker
• Få bedre selvværd 
• Rode med biler
• Arbejde med træ
• Blive dygtig i et køkken
•	 Ride,	fiske,	gå	på	jagt,	dyrke	sport...
•	 Tage	på	studieture
• Få gratis kørekort
-	 Og	lære	en	masse	samtidig...

Styrker til 
   din fremtid!

Vi vender nederlag 
til styrker.

Vi skaber udvikling - både 
fagligt, personligt og socialt.

STU · AFKLARING · PROJEKTSKOLE

Bavsøvej	25	·	9632	Møldrup	·	www.springbrættet-stu.dk
Tlf.:	40	42	26	05	·	e-mail:	info@sb-stu.dk	

Bliv SELVKØRENDE i eget liv! 

 

 
 

Find os på www.røddingfrifagskole.dk  
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• 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 privat selvejende institution godkendt af Social-
tilsyn Øst efter Servicelovens § 66 og 107.

 

Høng Erhvervsskole 
www.hoeng-erhvervsskole.dk 

Kulbyvej 7-9 4270 Høng 
Tlf. 5885 2032 – E-mail. administration@hoeng-erhvervsskole.dk 

Høng Erhvervsskole 

Døgn- og dagtilbud til unge med særlige behov
- i aldersgruppen 15-22 år med udfordringer af social, boglig

eller indlæringsmæssig karakter

Prøvefri specialefterskole, der tilbyder differentieret 
undervisning til elever med særlige behov. Skolen 
har plads til ca. 55 elever og er også indrettet til   
elever med fysiske handicaps. 

Mød os på www.stubbekoebing.dk eller Facebook 

Tlf.nr. 5444 1700 -  

Aabæk Efterskole
Danmarks ældste praktiske Efterskole
8 Linjer:
Jordbrugslinje
Ridelinje
Kunst og medielinje
Musik og dramalinje
Køkkenlinje
Jagt og fiskerilinje
Håndværkerlinje
Idrætslinje

Forbereder dig til fremtiden
Efterskolen Østergård er en 

efterskole for elever med særlige 

forudsætninger for læring. Hos os 

vægter vi de praktiske, kreative 

og musiske fag, hvor de bærende 

elementer i vores pædagogiske 

arbejde er struktur og forudsige-

lighed. 

På Efterskolen Østergård arbej-

der vi ud fra værdierne respekt, 

tryghed, ansvar og ligeværd.

Gennem mange års erfaringer 

har vi skabt et trygt læringsmiljø, 

hvor glæden, trivslen og fæl-

leskabet er i centrum. Det sikrer, 

at eleverne udvikler personlige, 

sociale og faglige kompetencer. 

Vores mål-

sætning med 

eleverne er, at 

de skal udvikle 

alsidige evner 

som mennesker 

og medborgere. Vi forbereder 

vores elever til fremtiden. 

Østergårdstræde 42, 4735 Mern

Tlf. 55 39 61 30

www.efterskolenøstergård.dk

Scan koden for 

at besøge siden 

for kommende 

elever.

“En
oplevelse
for livet”

Waldemarsbo Efterskole

Faxe Ladeplads

www.waldemarsbo.dk

56716388
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Et godt sted at være – og lære

Gødvad Efterskole   |   Stavangervej 2   |   8600 Silkeborg

Tlf. 86 82 08 11   |   info@goed.dk   |   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.

BESØG 
OS PÅ

www.goed.dk

Klintinghus

Nu kan alle medarbejdere, skoler og 
uddannelsessteder i Ligeværd også leje

Læs mere og book Klintinghus på 
www.pmu.dk/klintinghus

I Nørre Nebel ligger 
det skønneste hus

Tinnetgaards bomuligheder:
 • Ungdomskollegium - trin I
 • Nr. 29 - botilbud - trin II
 • Vongegaard - botilbud - trin III
 • Selvstændige lejligheder - trin IV

På Tinnetgaard er der egen ungdomPå Tinnetgaard er der egen ungdom-
sklub, og der er mulighed for at af-
prøve forskellige boformer efter indi-
viduelle behov og ønsker.

Tinnetgaard tilbyder:
 • STU-uddannelse
 • Landbrug, 70 ha
 • Økologisk ægproduktion
 • Skovbrug, 50 ha
 • Køkken- og servicemedhjælperlinje
 • Landbrugs- og skovbrugs- • Landbrugs- og skovbrugs-
  medhjælperlinje
 • Mekaniker-, håndværker- og
  pedelmedhjælperlinje
 • Køkken- og botræning
 • Skole med tablets og IT
 • 6 heste, egen ridehal
 • Interne praktikker • Interne praktikker
 • Eksterne praktikker
 • Lån af mountainbike og scooter
 • Hjælp til erhvervelse af kørekort
 • Undervisning efter mesterlære-
  princippet

Tinnetgaard Bo- & Erhvervsskole
Hammervej 28
7173 Vonge
Tlf. 76709191
info@tinnetgaard.dk

For mere information:
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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.

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

PGU Rosenholm

 Træværksted, bygningsvedligeholdelse 
og pedel
Gartneri, væksthus, frilands- og 
anlægsgartneri

Kantine - katinedrift i storkøkken

Medielinie multimedieværksted

PGU Rosenholm Banevej 2, 8543 Hornslet, tlf. 86 99 56 00, www.pgu.dk

Vi har: 

BOTRÆNING

ERHVERVSAFKLARING

UDDANNELSESAFKLARING

Bofællesskaberne
Belvedere og Enemærket

Belvedere 12, 5700 Svendborg
Tlf. 62 22 42 81 

belvedere@get2net.dk • www.belvedere.dk

Enemærket 5, 5700 Svendborg
Tlf. 62 22 42 81 - www.enemærket.com

BotilBud
Stu
uddannelSeSafklaring
erhvervSafklaring

Finderup Efterskole
-  er en specialefterskole for unge mellem 14 – 18 år. 
-  vi tilbyder nærhed og støtte til den enkelte elev i 

en tryg hverdag,
 som er præget af skolens kristne grundlag.
-  i undervisningen er der fokus på både de boglige, 

de kreative og de praktiske fag.

Adresse:  
Herborgvej 7, Finderup, 6900 Skjern, Tlf.: 97 36 28 00
E-mail:   info@finderupefterskole.dk,  
Hjemmeside:  www.finderupefterskole.dk
Forstander:  Karen Bastrup

BO/SKOLE/JOB er et helhedsorienteret 
tilbud for unge over 18 år, med behov for 
en særlig indsats - på vej mod uddan-
nelse eller beskæftigelse, herunder unge 
med udfordringer i retning af ADHD eller 
autismespektrum forstyrrelser.

•	Botræning (interne)
•	Hjemmevejledning (eksterne)
•	Udviklingsorienterede forløb målrettet 

uddannelse eller job.

Alle forløb foregår i samarbejde med det 
lokale erhvervsliv og ordinære uddan-
nelsesinstitutioner.

Vil du vide mere? 
Se vores hjemmeside på 
www.boskolejob.dk eller kontakt os på 
info@boskolejob.dk eller tlf. 8680 4522.
Stavangervej 9, 8600 Silkeborg

B O S K O L E J O B
Det virkelige liv på hver sin måde
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DSI Munkegården
Rugårdsvej 205

5464 Brenderup

www.munkegaarden.dk
tlf. 64 44 13 83

Mulighed for at vælge undervisning inden for dansk, 
regning, it og engelsk. Forskellige fritidsaktiviteter 
såsom musik, kreaværksted, dart, bordtennis, café 
og meget mere...

Munkegården
Et helhedsorienteret uddannelses-, arbejds- og bosted
for unge 17-29 årige med særlige læringsforudsætninger.

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Beskyttet beskæftigelse

HÅNDVÆRK

JORDBRUG

LEVNEDSMIDDEL

bygge/anlæg & motor/metal

landbrug & haveservice

3 forskellige værksteder:

køkken & rengøring

Se video om os
ved at scanne koden

Afklaringsforløb (LAB)

Klintebjerg Efterskole                           
- naturlig-vis

Klintebjerg Efterskole
er et undervisningstilbud til unge 

med generelle eller specifikke 
indlæringsvanskeligheder...

Klintebjerg Efterskole 
er en prøvefri efterskole, hvor den praktiske indfaldsvinkel 

til undervisningen er højt prioriteret. Eleverne vælger efter interesse 
hvilket værksted de ønsker at modtage undervisning på.

Klintebjerg Efterskole  
har et elevgrundlag på 85 elever og er organisatorisk opdelt i 4 linier, 

som er undervisningens centrale udgangspunkt. 

Linieundervisningen skal sammen med resten af dagens indhold af 
undervisning, aktiviteter og pædagogisk tilrettelagt samvær, 

danne grundlag for den helhedsorienterede indsats, 
der bliver tilbudt skolens unge. 

På alle linier vægtes den praktiske undervisning med udgangspunkt i 
skolens almindelige fag, såsom: 

• Dansk 
• Matematik 
• Engelsk 

• Samfundsfag 
• Traktorkørekort 
• Musik/drama 

• Idræt 
• Jagttegn 
• Dykkercertifikat 

kontor@klintebjerg-efterskole.dk
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Ølufgårdsvej 11,  V. Nebel, 6715 Esbjerg, tlf. 75 16 93 94

www.detgamlemejeri.esenet.dk

Ølufgårdsvej 11,  V. Nebel, 6715 Esbjerg, tlf. 75 16 93 94

www.detgamlemejeri.esenet.dk

Det Gamle Mejeri
Værksteder:
Smedeværksted
Træ og montage værksted
Det Grønne værksted
Køkken værksted
Multiværksted

Ølufgårdsvej 11 · Vester Nebel · 6715 Esbjerg N
Bo- & Uddannelsessted · Vi gør det teoretiske praktisk

Vi modtager unge mennesker hele året! 

Vi tilbyder STU-uddannelse til unge fra 16 år med 
særlige behov. Vi tilbyder både dagtilbud og boophold.
www.dgm.nu ·  dgm@dgm.nu ·  tlf. 75 16 93 94

	  

I	  2015	  starter	  StruerSkolen	  op	  med	  to	  nye,	  spændende	  skolekoncepter.	  
Parat	  til	  Erhvervsuddannelse	  og	  På	  vej	  til	  Job,	  Bolig,	  Uddannelse.	  	  
Læs	  mere	  om	  de	  nye	  uddannelser	  på	  vores	  hjemmeside,	  StruerSkolen.dk	  
	  
	  
	  
	  

Helle for fællesskab og udvikling 
Efterskoleophold for unge med særlige behov 

Kom og vær en del af vort fællesskab og få nye venner 

Du møder en prøvefri 

efterskole med praktiske og 

kreative undervisningslinjer, 

hvor vi har fokus på livsglæde 

og din personlige udvikling. 
 

Læs mere på: 

www.efterskolenhelle.dk 

Efter endt efterskoleophold er det muligt at fortsætte 

videre i vort STU-tilbud, der består af undervisning, 

bo- og jobtræning samt individuel vejledning mod en 

meningsfuld tilværelse. 

21´eren samarbejder 
med byens biograf 

Biografen fungerer som ramme for en del af STU´en. 
Her bliver indlæring gjort praktisk og anvendelig.  
Sammen med de øvrige elementer i den samlede STU-uddannelse, bliver de 
unge rustet til at leve et voksenliv, med så høj grad af selvstændighed som 
overhovedet muligt. 
 
På lidt længere sigt skal 21´eren og Biografcafeen, i form af en socialøkono-
misk virksomhed, ansætte medarbejdere på særlige vilkår  
og i beskyttet beskæftigelse. 
 
 STU som Botilbud eller Dagtilbud 
 Fællesskab 
 Botræning 
 Tryghed 
 Ansvar 
 I LÆRE SOM VOKSEN 
 
 
 

Goldschmidtsvej 12 
4760 Vordingborg 
Tlf. 55 34 07 30 
enogtyveren@enogtyveren.dk 

www.enogtyveren.dk 
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Kastet 13 • 7700 Thisted • Tlf. 9791 2423
elmelund@mail.tele.dk • www.elmelund-jbf.dk

Vores målsætning er, at den 
unge får så meningsfyldt og 
selvhjulpent et liv som muligt. 
Det gælder bo- og arbejds-
mæssigt samt socialt.

De unge bor i et af vore bofæl-
lesskaber og modtager støtte 
efter Servicelovens §85.

Erhvervsafdækningen foregår 
bl.a. i interne praktikker i Thy 

Naturkraft – en socialøkonomisk 
virksomhed under Elmelund med 
base i Nationalpark Thy.

Vi har også et netværk af pri-
vate og offentlige praktiksteder.

Endvidere tilbydes aktivitets- og 
samværstilbud. Her ansættes de 
unge i Thy Skovservice, som er 
en del af Thy Naturkraft.

Elmelund er et helhedsorienteret tilbud til 
unge med særlige behov

Idrætsakademiet 
– Center for  Ungdomspsykiatri og Recovery

Vi er et højtspecialiseret tilbud til børn, 
unge og yngre voksne med psykiatriske 

problematikker og psykiske sårbarheder. 

Vi tilbyder helt individualiserede forløb 
med fokus på udvikling af de ressour-
cer, der også ligger i diagnosebillederne, 
afstigmatisering, recovery, uddannelse og 
personlig/ social udvikling.

Vores forskellige tilbud henvender sig 
også til unge med Autismespektrum- 

forstyrrelser og andre gennem-
gribende udviklingsforstyrrelser. 

Vi har tilbud om både psyko-
logisk og psykiatrisk behand-
ling, bistand og udredning. 

• Skoleafdeling med under-
visning jf. folkeskole-
loven

• STU-uddannelse med bl.a 
idrætslinje, studielinje, 
frisør- og kosmetologi-
linje, vagt- og sikker-
hedslinje, kreativlinje og 
meget andet.

• Fritidstilbud med musik, kreative og 
sociale tilbud. Praktisk støtte til hver-
dagen m.m.

• Støttekontaktordninger og mentorstøtte 
(kørsels- og henteordninger).

• Ressourceforløb, jobtræning, aktivering 
og afklaring

• Psykiatrisk/psykologisk behandling, ud-
redning og bistand.

Vi lægger stor vægt på samarbejde, do-
kumentation, fleksibilitet og har mulighed 
for at tilrettelægge helt særlige og fleksible 
forløb. Vi arbejder opsøgende, fastholdende, 
ressourcefokuseret og vægter ejerskab, em-
powerment og afstigmatisering betydeligt. 

Vores undervisningsmiljø er præget af en 
ikke-klientgørende tilgang, er meget roligt, 
forudsigeligt og ikke-konfliktfyldt. 

Se mere på www.idraetsakademiet.dk eller 
kontakt os på 44440304 eller 40418832. 

Kom gerne til en rundvisning, forbesøg, 
praktikforløb eller kontakt os for en af-
klarende samtale.

IDRÆTSAKADEMIET • VESTERLUNDVEJ 20,1. • 2730 HERLEV • TLF. 44 44 03 04 • WWW.IDRAETSAKADEMIET.DK
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Ulvedalsvej 30-34  |   7470 Karup J.   |   Tlf. :  86 66 22 68  |   detny@havredal.dk  |   havredal.dk

Besøg Egmont Højskolen på www.egmont-hs.dk

VIL DU
MED TIL NYE

OPLEVELSER?

 

 

 

 

 
Venner for livet – værksteder for fremtiden! 

www.fenskaer.dk – 9789 1177 

E R H V E R V S S K O L E N V E S T J Y L L A N D . D K

E R H V E R V S S K O L E N

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

Erhvervsskolen Vestjylland – et moderne 
og udviklende tilbud med unikke rammer 
og faciliteter for eleverne. 
 
Vi vægter
· Social samt personlig udvikling og trivsel
· Høj faglighed og kvalitet i tilbuddet
· Udvikling af individuelle kompetencer  
· Helhedsorienteret fokusering, bo, uddannelse, job
· Et tilbud tilpasset den enkeltes behov
 
Uddannelseslinjer
· Køkken og service
· Håndværk
 
Opkvalifi cering og individuelle uddannelsesplaner, med afsæt i 
den enkeltes ressourcer. 
Erhvervsafklaring med indbyg gede virksomheds  praktikker i 
mange erhvervsretninger bl.a. butik, lager, børnehave, gårde og 
værksteder. Kombineret værksteds- og teoriundervisning.

· Landbrug
· Naturpleje
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Landsforeningen Ligeværd  UFL – Unge for Ligeværd  FUS – Foreningen af Uddannelsessteder 
 DHI – Netværket Den Helhedsorienterede Indsats  Sammenslutningen af Skoler under 
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Nej, det er ikke pr. uge eller for 14 dage! Og 

nej, overskriften er ikke forkert. 6.000 kr. pr. 

måned er hvad unge, eller borgere op til 40 

år, rent faktisk får i bruttoindkomst pr. må-

ned, når de er på uddannelseshjælp. Efter 

skat er der ca. 5.200 kr. tilbage, da de jo ik-

ke kan udnytte et beskæftigelsesfradrag.

Med 5.200 kr. udbetalt er der bestemt ik-

ke råd til udskejelser. Husleje beløber sig ty-

pers til 3-4.000 kr. pr. måned. Dertil kommer 

udgifter til lys, varme, tøj, mad, forsikringer, 

mobiltelefon mm., samlet let 1-2.000 kr. pr. 

måned.

Formålet med lovgivningen på området 

er at ”tvinge de unge til at tage en uddannel-

se”. Vi kunne tilføje: Unge med særlige be-

hov har ikke brug for tvang. De vil meget ger-

ne have en uddannelse. Hvis de ellers får mu-

lighed for det. I dag bør alle have en uddan-

nelse for at kunne få varig adgang til arbejds-

markedet. Men desværre har lovgiverne glemt 

eller overset, at det bestemt ikke er alle, som 

er i stand til at gennemføre en uddannelse, 

hvorfor mange unge med særlige behov i en 

lang årrække risikerer at skulle leve for ca. 

5.200 kr. pr. måned efter skat.

Konsekvenserne for den enkelte er nær-

mest uoverskuelige og tvinger mange til at 

leve under fattigdomsgrænsen. Problemet bli-

ver forstærket, når man lægger de faste må-

nedlige udgifter sammen. For borgere med 

fast arbejde og indtægt er udgifter til telefon, 

medielicens, vandafledningsafgift, renovati-

on, el, fjernvarme, drikkevand, stormflodsaf-

gift på forsikringer, for blot at nævne nogle, 

en almindelig del af tilværelsen, som automa-

tisk betales via PBS.

6000 pr. måned før skat
For unge på uddannelseshjælp er det uover-

kommelige udgifter.

Et eksempel herpå kan være telefonen. 

For mange er denne et link til social kontakt 

til venner og familie. Uden telefonen er de 

nærmest totalt isolerede fra fællesskabet. Men 

med en moderne mobiltelefon følger også ad-

gangsmuligheder til radio og TV-udsendelser, 

hvilket automatisk medfører tvungen medie-

licens, som koster 200 kr. pr. måned, svaren-

de til en tredobling af de månedlige telefon-

udgifter.

Eksemplet med medielicensen er desvær-

re kun et eksempel på rigtig mange følgeom-

kostninger, som rammer urimelig hårdt for 

borgere med de laveste indtægter. Umiddel-

bart kan man få den kætterske tanke, at lov-

giverne generelt overser det, når der lovgives 

om forhold, som for den enkelte borger fører 

til faste månedlige udgifter. Forklaringen her-

på kan være, at lovgiverne oftest tager ud-

gangspunkt i deres egen hverdag - eller hver-

dagen i deres egne sociale netværker. Her vil 

en månedlig udgift på f.eks. 200 kr. i medie-

licens ikke være noget nævneværdigt problem.

Gruppen af social udstødte i det danske 

samfund er blevet øget ganske betragteligt. 

En del af forklaringen kan være den løbende 

stigning i de faste månedlige udgifter. Med et 

rådighedsbeløb på 40.000 kr. pr måned efter 

skat er dette ikke noget problem, men hvis 

beløbet kun er er 5.200 kr. har man et alvor-

ligt problem.

Kontanthjælpsloftet og de faste månedli-

ge udgifter er en giftig cocktail, der burde 

vække til eftertanke hos de politisk ansvarli-

ge. 


