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Mikkel drømmer om at få en lejlighed i Randers og bo selv.

- Jeg hedder Mikkel og er 21 år gammel. Jeg er på haveholdet, og jeg synes 
jeg er god til at hjælpe med at plante ud, slå græs og den slags. Det synes jeg 
er sjovt.
Det er sjovt at prøve at slå græs med en havetraktor og hjælpe kunder. Jeg 
drømmer om at arbejde ved en anlægsgartner, komme ud at slå græs og 
forskellige ting. Jeg tror de vil kunne lide sådan en fyr som mig til at hjælpe til.
Jeg bor for mig selv her og har mit eget værelse. Jeg lærer lidt forskelligt med 
at gøre rent, vaske tøj og støvsuge.

Mikkel

Michella tror på, at hun en dag møder sit livs kærlighed.

- Jeg hedder Michella. Jeg er 18 år gammel og går på Havredal Praktiske 
Uddannelser. Jeg har altid været glad for dyr, og jeg synes, jeg er blevet meget 
bedre til sådan at komme omkring dem. Det er lidt lige som om man har mødt 
sin bedste ven. Man føler, at man altid kan komme til dem, og den vil aldrig 
sige noget videre. Det kan den selvfølgelig heller ikke, men man har det bare 
sådan, som om man har mødt sin første kærlighed. Hesten kan jo mærke vores 
følelser og vores kropstegn, og jeg føler den forstår sådan at lytte. Jeg var 
altid den, der blev mobbet mest. Altid den nederste pige i klassen. Men her 
er jeg næsten sammen med alle. Jeg har fået mange flere venner, end jeg har 
haft før. Man går tæt op ad folk og danner et venskab, så det er næsten mere 
brødre og søskende man har fået. 
Jeg vil gerne være dyrepasser i en ulvepark – ellers i zoologiske haver ellers 
alle steder, bare der er dyr i nærheden. Jeg har altid været inspireret af ulve. 
Det der med at de hyler efter hinanden, når de mangler hinanden, det synes 
jeg er smukt. De er altid i samlet flok. Man ved altid at man har en med sig.

Michella
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Henrik drømmer om at flytte hjemmefra og bo i den by, hvor han får arbejde.

- Jeg hedder Henrik, og jeg er 25 år, og jeg går på produktionsskole. Jeg har 
tre drømme. Min største drøm var at være politibetjent, men det kan jeg ikke 
blive, fordi jeg har epilepsi. Og nummer to drøm det var at være i lufthavnen, 
men de havde ikke penge til mig. Og så nummer tre, det er at være i REMA 
1000 for eksempel, eller det kunne være Kvickly, hvis de ikke har penge til 
mig i REMA 1000 eller et andet sted. Bare ikke sådan noget som Brugsen eller 
sådan noget. Det er for småt synes jeg. Der sker ikke noget. Det skal være 
sådan nogle store steder, altså Kvickly, REMA eller måske Bilka. Det er mit 
største ønske at arbejde sammen med andre, for jeg har endnu ikke lært at 
arbejde sammen. Selvom jeg prøver det, der hvor jeg er nu, i REMA. Det er der, 
hvor man skal øve. Man skal samarbejde, siger chefen. Hvis man skal hjælpe 
varerne ind, altså kolde ting ind på plads i fryseren, det skal gå hurtigt, og det 
er bedre med fire hænderne i stedet for to hænder. Det går meget stærkere så. 
Så kan vi nå dobbelt så meget.

Henrik

Tanja vil måske gerne uddanne sig til tømrer efter sin STU.

- Jeg hedder Tanja Holm, og jeg har gået på håndværk i 1 år, som produktions-
skoleelev, og nu er jeg i gang med 2. år på STU.
Jeg har fået flere venner end jeg havde da jeg startede. Vi handler ind, når vi 
skal have aftensmad og har et arbejdsfællesskab med læreren. Jeg kan godt 
finde på at kaste med et lille stykke træ, når hun vender ryggen til, nogle små 
stykker, ikke store stykker så det gør ondt. Så det er sådan, ja, det vi laver af 
”ulykker”.
Jeg er blevet bedre til at samle ting og arbejde med mine hænder. Det kunne 
jeg også før, men det er blevet bedre. Jeg vil gerne være bedre til at bruge 
maskinerne uden hendes hjælp, men jeg kan også det meste.

Tanja


