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Ligeværds vejledningsmesser har med vejledning og udstil-
lere skarpt fokus på de unges muligheder indenfor skole og 
uddannelse. Udstillingsområdet vil vise mangfoldigheden i 
mulighederne.  
Efter en turbulent periode mellem de hidtidige udbydere af 
uddannelsesmesserne besluttede Ligeværd selv at stå som 
arrangører af messerne – og give dem et styrket indhold med 
tilstedeværelse af UU-vejledere, jobcentermedarbejdere og 
socialrådgivere. Sideløbende med messerne gennemføres i 
samarbejde med kommunerne en faglig konference om para-
graffer og overgange, som ikke må være en barriere, men skal 
hjælpe de unge på vej.

Skal komme målgruppen til gode
Ligeværd har talt med tre forstandere om deres syn på de nye 
vejledningsmesser i Ligeværds regi: Thomas Elsby, Munke-
gården, Else Marie Markvorsen, Struer Fri Fagskole, og Tho-
mas Frickman, Aabæk Efterskole.
- Det er godt, at messerne bliver samlet omkring Ligeværd. Li-
geværd er garanten for det rigtige indhold, der kommer mål-
gruppen til gode. Jeg har også være bekymret for, om pen-
gene på de tidligere messer kom de unge til gode, eller det 
bare var godt for de private virksomheder, der arrangerede 
dem, siger Else Marie om organiseringen af messerne under 
Ligeværds vinger.
Også Thomas Elsby og Thomas Frickman udtrykker tilfredshed 
med de nye vejledningsmessers placering i Ligeværd.
- Det er rigtig godt og positivt, at Ligeværd er startet som ar-
rangør af en ny type messer. Efter det opgør, der har været 
mellem udbydere af messerne, var det nødvendigt at få ro på 
messerne og udvikle indholdet. Det har Ligeværd gjort, siger 
Thomas Elsby.

 Glæde over 
Ligeværds vejledningsmesser

- Jeg synes, det er positivt, at Ligeværd har taget det initiativ. 
Jeg ser hellere Ligeværd end private virksomheder som ar-
rangør af messerne, udtrykker Thomas Frickman.

Vise muligheder og netværke
Pointen med messerne er blandt andet, at de unge og deres 
forældre skal få viden om den brede vifte af muligheder på 
uddannelsessteder, specialefterskoler, højskoler, frie fagsko-
ler, produktionsskoler og andre tilbud.
- Vi kommer selvfølgelig på messerne for at møde eventu-
elt kommende elever, og vise hvad vi kan tilbyde, men net-
værksdelen på messerne er også vigtig. Vi får mulighed for at 
møde nogle af de vejledere og socialrådgivere, vi skal sam-
arbejde med og kigge hinanden i øjnene, forklarer Thomas 
Elsby og fortsætter:
- Konferencen er også en vigtig del. Den er en garanti for et 
højt fagligt indhold, og det er jo netop i overgangene tingene 
kan gå galt.
- Vi er der for at møde unge og forældre, vise vores mulighe-
der frem, både for Aabæk Efterskole og for skoleformen som 
sådan. Det er ikke alle der kender specialefterskolerne. Men 
netværksdelen i forhold til UU og socialrådgivere og konfe-
rencen er med til at sikre en skarp faglig vinkel, siger Thomas 
Frickman.
Else Marie Markvorsen er enig i sine kollegaers synspunkter 
og udtrykker det på denne måde:
- Det er rigtig godt, at vi kan vise de unge den brede vifte af 
tilbud, der er på Ligeværds skoler og uddannelsessteder. Kon-
ferencen, netværksmulighederne og mulighed for vejledning 
via UU og en socialrådgiver giver en bredere og større faglig-
hed i tilbuddet på messerne. 
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Roskilde, den 19. september
i Roskilde Kongrescenter/Bauhaus Arena, 4000 Roskilde

Odense, den 25. september
på Dalum Landbrugsskole, 5260 Odense

Find din vej til uddannelse og job
Mød dem der kan vejlede dig i det rigtige valg på

Ligeværds Vejledningsmesser
Er du ung, og skal videre til en ny skole eller et uddannelsessted?

Er du forælder, der savner overblik om mulighederne for din søn eller datter?

Er du vejleder eller sagsbehandler, der skal hjælpe de unge på vej?

Ligeværds Vejledningsmesser sætter unges fremtid i centrum. Kom og se, de forskellige typer
af skole-, uddannelse- samt beskæftigelsesmuligheder for de unge med særlige undervis-
ningsbehov. En god skole og et godt uddannelsessted er vigtigt for den unges fremtid og for 
den unges trivsel og livskvalitet.

Vi har alle drømme om fremtiden. Ligeværd hjælper med at se vejen.

NB: Vejledningsmessen i Roskilde afholdes i samarbejde med Specialkompasset

Kolding, den 27. september
i Bramdrupdam Sports- & Mødecenter, 6000 Kolding

Aarhus, den 3. oktober
på Aarhus Rådhus, 8000 Aarhus C


