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I sidste uge meddelte vores dejlige uddan-

efter sommerferien. Dygtige medarbejde-

en ret til uddannelse, men så sandelig ikke

nelsessted Fanefjord på Møn lukning efter

re, dejlige velfungerende omgivelser og stor

en ret til at vælge en uddannelse. Kan man

i 20 år at have drevet et fantastisk uddan-

og bred erfaring med undervisning af un-

ikke profitere af de ordinære uddannelses-

nelsessted. De har i år fejret deres 20-års

ge med særlige behov står efter sommer-

tilbud, så har kommunen en (kommunal)

jubilæum. 202 elever har haft et uddan-

ferien ubrugt hen.

plan, og den må man følge, hvis man da ik-

nelsesforløb på skolen i disse 20 år. Der er

Det er ikke det første af vores uddan-

ke har ualmindelig gode forhandlingsevner

blevet afviklet 78 cafeer/kulturarrangemen-

nelsessted, der må lukke ned - og det er ba-

eller kontakter - og det er bare ikke i orden!

ter med spisning og underholdning. 35 te-

re ikke i orden!

Som mangeårig leder af en af Ligeværds

aterproduktioner er blevet spillet i deres

Ser vi på uddannelsesbilledet, som det

uddannelsessteder, så ved jeg, helt ind til

egen sal og på turnéer i ind- og udland.

præsenteres for de såkaldte ”normale un-

benet, hvad vi kan på vores skoler og ud-

De har underholdt ca. 80.000 publikum/

ge”, så er der uendelig mange valgmulig-

dannelsessteder. Vi har igennem mange år

gæster.

heder. Det kan til tider være en uoverskue-

vist, at vi kan føre de unge igennem et hel-

lig opgave at vælge med flere omvalg til føl-

hedsorienteret uddannelsesforløb og afle-

ge, før man finder den rette vej.

vere dem i job og bolig efterfølgende. Det

Fanefjorden lukker ikke, fordi de ikke
har mere gejst, mere energi eller mere kærlighed og varme at tilbyde kommende ele-

Det stik modsatte gør sig gældende,

er ikke en nem opgave, men mange af vo-

ver, men fordi der simpelthen ikke er hen-

hvis det drejer sig om en ung med særlige

res uddannelsessteder har været i gang lang

vendelser nok til at starte et nyt elevhold

behov. Disse unge fik i 2007 med STU`en

tid før STU, så vi har stor erfaring.
Denne erfaring er nu ved at smuldre, og
vi – LIGEVÆRD – må råbe højt, vedholdende og længe for at råbe politikere og embedsmænd op.
Her er det ikke lige meget, om vi repræsenteret 5 eller 15. Jo flere jo bedre. Det giver vægt bag ord og skrivelser.
3 Uddannelsessteder er gået forrest og
har indmeldt hele personalet ind i Landsforeningen Ligeværd: Randers Bo og Erhvervstræning, Bo Skole Job i Silkeborg og
Havredal praktiske uddannelser.
Gør som dem og vær med til at gøre Ligeværd større og stærkere. Meld Jer ind.
Kirsten Fabian
Regionskonsulent Midtjylland

Regionskonsulent Kirsten Fabian under
Folkemødet på Bornholm i 2015.
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