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Mens landet svæver mellem nedlukninger og genåbninger kigger vi i Ligeværd 
ind i et år, som kan komme til at byde på mere ro og konsolidering.

I de seneste år har vi oplevet en markant stigning af henvendelser til vores 
socialfaglige rådgivning. Mange familier, der har et barn med et handicap, er 
voldsomt under pres i disse år, og det har også skabt pres på vores rådgivning.

Det har politikerne på Christiansborg lagt mærke til og bevilget 1,1 mio. kr 
om året til, at vi kan styrke vores rådgivningsindsats de kommende år. Det sikrer, 
at vi kan konsolidere den rådgivning, vi allerede laver, og at vi kan nå ud til endnu 
flere forældre og være med til at sikre, at familierne bliver stående på benene, 
når udfordringerne i forbindelse med at have et barn med særlige behov vælter 
ind over.

Vi glæder os samtidig over, at vi med finanslovsbevillingen kan styrke vores 
nye satsning på folkeskoleområdet. 

I mange år har vores institutionsmedlemmer på specialefterskoleområdet 
og Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse arbejdet med unge, der har 
rygsækken fuld af dårlige skoleoplevelser. For et år siden besluttede vi at gå ind 
i et politiske arbejde, der skal sikre flere børn gode forhold i folkeskolen.

Et af vores initiativer er ’Inklusionsalliancen’. Her har vi sammen med ADHD- 
foreningen inviteret en bred gruppe af organisationer til at drøfte og påvirke 
forhold omkring inklusion.

Med grundtanker om, at børn gerne vil gå i skole og lære og at børns problem-
fyldte adfærd ikke er problemet, men at adfærden peger på, at børn kan være i 
problemer i forhold til at leve op til krav og forventninger, har vi søsat et arbejde, 
der skal fokusere på meningsfulde fællesskaber. På den måde vil vi flytte sam-
talen om inklusion væk fra at handle om at flytte børn mellem specialtilbud og 
almenskolen og over på, at inklusion i virkeligheden handler om det, alle børn 
ønsker sig, nemlig at være en del af meningsfulde fællesskaber. Og de fælles-
skaber findes både i almenskolen og i specialtilbud.

Med Ligeværds nye inklusionsindsats får vi skabt en ny sammenhæng i Lige-
værds arbejde for børn og unge med særlige behov, hvor vi kan sætte endnu 
tidligere ind. Og det giver god mening, at vi får mulighed for at bringe 
den faglighed, der findes på vores medlemsskoler og uddannelses- 
steder i spil i forhold til folkeskolen. Og heldigvis vi kan allerede 
nu også mærke, at det også giver mening for forældrene.

Med en tak til alle, der har bidraget til Ligeværds arbejde 
i 2021 skal der herfra lyde et forventningsfuldt ’Godt 
nytår’ til alle.
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TEMA

TEMA:

Beskæftigelse  
til unge med 
særlige behov
I dette tema får du en række artikler, der fra forskellige  
perspektiver illustrerer hvilke problemstillinger og udfordringer, 
der er på området med beskæftigelse til unge med særlige 
behov. Du får også indblik i løsninger og muligheder. 

God læselyst. 

     Nr. 01 20224

TEMA OM  
Beskæftigelse



Uden indgående 
kendskab til 
målgruppen kan 
det gå galt.

En håndholdt ind-
sats kan få unge 
med særlige  
behov i arbejde. 
Det viser projekt  
"Joballiancen". 

Lektor Merete 
Monrad  går i  
dybden med,  
hvorfor inddragelse 
af de unge er  
afgørende. 

På Vordingborg Fri 
Fagskole får de 
unge troen på sig 
selv tilbage, og det 
skaber faglige  
resultater. 

5



Hvem er de unge på Ligeværds  
uddannelsessteder?
Når man undersøger, hvilke unge 
der går på Ligeværds uddannel-
sessteder, så ser man stor diver-

sitet. Fælles for de unge er, at de ofte har 
to varige funktionsnedsættelser samt 
3-4 belastninger på samme tid. De har 
varige handicaps og belastninger, der be-
tyder, at de vedvarende skal arbejde for 
at lære at mestre deres udfordringer 
med det mål, at de i så høj grad det er 
muligt, opnår et så selvstændigt liv som 
muligt. Ofte betyder det også, at de har 
brug for støtte gennem hele livet.

Både faglige, personlige og sociale 
kompetencer trænes
Kendetegnene for en stor del af de unge, 
vi møder på uddannelsessteder i Lige-
værd, der rummer potentiale for en be-
skæftigelsesrettet indsats, er, at de unge 
undervejs i deres uddannelsesforløb bliver 
meget motiveret for at komme i job. Her 

opnår de faglige kompetencer, der kan 
bringe dem ind på arbejdsmarkedet 
indenfor en lang række brancher. 

Det er fælles for de samme unge, at 
uddannelsesstedet parallelt med den 
faglige opkvalificering træner de unges 
personlige og sociale kompetencer, så de 
opnår personlige mestringsstrategier, 
der støtter dem i mødet med andre, giver 
dem en større grad af selvværd og for- 
nyet tro på egne evner. Der arbejdes  
helhedsorienteret, hvor balance mellem 
job, den unges boligsituation og fritidsliv 
hele tiden vurderes, justeres og afstem-
mes, så den enkelte unges trivsel sikres. 

Succes forløb trods komplekse  
problemstillinger
Vi ser fantastiske succesfulde forløb, 
hvor unge med komplekse problemstil-
linger indgår i autentiske arbejdsmiljøer 
med produktioner og deadlines. Her op-
når de unge faglige færdigheder og sociale 
og personlige kompetencer, der gør, at 

de får mulighed for at blive en del af 
arbejdsstyrken. Vi har altså særligt til- 
rettelagte uddannelser og beskæftigel-
sesrettede forløb, der formår at gøre det 
muligt, at unge der gerne vil og kan, får 
adgang til et job. 

Systemrammer spænder ben
Når analyser så desværre viser, at alt for 
mange unge med potentiale for job står 
udenfor arbejdsfællesskabet. Hvad er 
det så, der er på spil? Vi oplever, at unge 
med særlige behov ofte bliver mødt af 
systemrammer og vilkår, der er udfor-
drende for såvel de unge, som for dem 
der repræsenterer systemet. 

De udfordringer, som de unge oplever 
i mødet med systemet, kan handle om 
mange forskellige ting. På grund af de 
unges komplekse problemstillinger har 
de ofte kontakt til mange forskellige for-
valtninger og personer i kommunen. Det 
forudsætter en stor grad af systemkend-
skab, koordineringsevne, og såvel skrift-

Af Esben Kullberg og Lena Donkjær Andreasen     foto Strømmen Media

I Ligeværd har vi spurgt os selv, hvorfor unge med særlige  
behov, der både vil og kan, står uden et job. Analyser viser,  
at alt for mange unge med potentiale for job står udenfor  

arbejdsfællesskabet.

Særligt tilrettelagte 
beskæftigelsesindsatser 
bringer unge med særlige  

behov i job
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lige som mundtlige kommunikative evner 
for at få overleveret aktuel viden til de 
personer, der kan afgøre og beslutte, 
hvad det næste succesfulde tiltag i den 
unges sag bør være. Hertil kommer, at 
vores offentlige systemer ikke altid har 
mulighed for at handle, så snart den 
unge har behov for det. Dette stillet op 
overfor de unges behov for, at forløbene 
ikke bliver afbrudte, og at der ikke opstår 
ventetider i deres forløb, kan have fatale 
konsekvenser for de unge, da vi ved, at 
de unge har brug for vedvarende at træne 
og vedligeholde de kompetencer, som de 
har tillært sig, da de ellers hurtigt vil miste 
dem igen.  

For de personer, der repræsenterer 
systemet, og i den her sammenhæng 
jobcentrene, er opgaven næsten umulig 
at lykkes med alene, når man har med 
unge med komplekse problemstillinger 
at gøre. I Ligeværd har vi brugt billedet 
af, at det ikke hjælper at udskælde en 
elefant for ikke at kunne klatre i træer. 
Jobcentrene har ganske enkelt ikke 
rammer og vilkår, der gør, at de kan løse 
opgaven alene.

Joballiancen dokumenterer,  
at det kan lykkes
I Ligeværd ser vi, at det lykkedes at få 
unge i job, når vi forener metoder,  
kompetencer og viden.

Det kræver, at vi rækker ud mod hin-
anden på tværs af sektorer, og at vi ser 
den samme opgave og det samme mål – 
og holder hinanden op på, at alt hvad vi 
gør i fællesskab, gavner opgaven og de 
unge bedst. 

Vi har igennem projekt Joballiancen 
dokumentation for, at forpligtende aftaler 
om samarbejde mellem uddannelsesste-
der, myndighed og virksomheder bærer 
frugt. Den forpligtende aftale sikrer 
løbende koordinering og relevante be-
skrivelser, samt relationer til den unge, 
så der kan handles hurtigt på de udfor-
dringer, der kan vise sig. Ikke mindst skaber 
projektet parallelle processer, så der 

hverken er brud, overgange og snitflader 
i den unges forløb, men at alle afgørelser, 
aftaler, skift og ændringer er velforbe-
redte og koordineret mellem parterne. 

I projektet fortæller virksomhederne, 
at den tætte og hyppige opfølgning fra 
uddannelsesstederne, og den fleksible 
og lette tilgængelighed, der er til uddan-
nelsesstederne, er afgørende for, at de 
unges fastholdes i jobbet, og en vigtig 
forudsætning for at lykkes som virksom-
hed, der ønsker at løfte et socialt ansvar.

Succesrate tæt på 100 procent
Dokumentationen viser, at projektets 
model er meget effektiv og har en succes-

rate tæt på 100 procent, der kommer i 
job eller yderligere uddannelse. 

Det betyder, at vi altså godt kan bringe 
selv udfordrede unge med potentiale for 
job ind på arbejdsmarkedet, hvis vi bruger 
den nye metodik, som projekt Joballiancen 
har udviklet. 

Når den nye metodik ikke allerede er 
udbredt i alle kommuner, så mener vi, at 
det nok er fordi, at civilsamfundsaktører, 
jobcentre og virksomheder ikke automa-
tisk får øje på hinanden. Det at forene 
metoder, kompetencer og viden kræver 
opbakning på alle niveauer i organisatio-
nerne. Samtidig kræver det, at man vil 
forpligte sig på at udvikle en samarbejds-
form, der har respekt for de øvrige par-
ters vilkår og rammer, men samtidig også 
er indstillet på at bringe det bedste til 
bordet, der gavner opgaven og de unge 
bedst. 

Det er vores ambition, at dette magasin 
tydeliggør nogen af de elementer og 
funktioner, som vi mener indeholdes i 
særlige tilrettelagte beskæftigelsesind-
satser. Særlige indsatser, som vi vurderer, 
er afgørende for, at unge, der vil og kan, 
får mulighed for at blive en del af  
arbejdsfællesskaberne.    

"Det betyder, at vi altså 
godt kan bringe selv  
udfordrede unge med  
potentiale for job ind på 
arbejdsmarkedet, hvis vi 
bruger den nye metodik, 
som projekt Joballiancen 
har udviklet"

det lykkedes at få  
unge i job, når vi  

forener metoder,  
kompetencer og viden
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En lille kassemand og en kantet kassekone
sad i deres kasseland på deres flotte kassetrone
Det var et kassesamfund delt i mange lag
hvor arbejderkassen levede hårdt med stress og jag
Men kassekampen havde man lykkeligt glemt

for livet i en kasse var virkelig bekvemt

De fattige i kasselandet frøs og var så kolde
men for de fleste andre spillede det dog ingen kasserolle
Taberkassen ku’ jo bare tage sig sammen
og passe i en kasse, der lå inden for i rammen
Kassefolket tænkte aldrig ude af boksen
at passe i sin kasse, var en del af at bli’ voksen
Når man blev født i kasselandet, blev man straks kassificeret
og når man døde lagt i sin sidste kasse og kremeret

Kasselandet var en meget firkantet nation 
med en snobbet overkasse, der kun var til for nogen
Og dem, der ikke passede ind i statens støbte kasser
ja, de blev kaldt for svage dumme samfundskassenassere
Hvis en kasse den sad stramt eller måske lidt for løst
og man ikke tog den store (nazi-)kasseisme seriøst
så blev man puttet ned i statens store rodekasse
med alle andre, der var kasseutilpassede

Alle børnene i rigets kasseklasser
lignede børn fra samme arvekassemasser
De havde alle sammen fine kasser på
og havde haft det siden de ku’ stå og gå
De blev stablet op i bittesmå lokaler
og hørte læreren holde lange kassetaler
En kasseklasselærer kunne meget nemt forklare
hvordan kasserne de hjalp dem alle med at spare
For i et kasseland som dette kasserige
blev der mere plads, når kasserne stod lige
I strukturerede formationer
skabte kasser skattekassekroner
Kasselæreren sagde, at det kun er i kvadrater
at man kan finde sine ægte kassekammerater
Kassebørnene lærte alt om kasselandets vaner
imens de blev til kassemænd og fine kassedamer

De fleste kassemennesker tænkte altid på
at uden dem, da ville landet gå i stå
De så ikke, at deres kasser kamouflerede
hvordan de alle blev kassekontrolleret 
Kassefolket troede fuldt og fast
at hvis man ikke passede i sin kasse, så var man kun til last

Det var et kasselotteri, hvor kun de rige rigtig vandt
et kassemysteri, hvor ingen talte sandt
Men kassefolket gjorde intet andet
end at dyrke kasserne i kasselandet
For et menneske uden kasse i et rigtigt kasseland
er som et lækkertørstigt barn, der ikke vil ha’ sodavand
Uden for normalen og uden kasse på
er man jo ikke til at kassegorisere og forstå

Hvis du nu mener, at kasser ik’ er alt
og at du, alt imens jeg har fortalt
har spekuleret på, at du er meget andet 
så vær du glad for, at du ik’ er født i kasselandet    

Af Sara Hauge      foto Privat

KASSELANDET

Sara er forfatter, poetikker, blogger 
og foredragsholder. 

Hun har paranoid skizofreni og 
angst, og har som følge af det  
oplevet stor ensomhed. Hun bruger 
meget tid på at skrive om psykisk 
sårbarhed, psykisk sygdom og  
ensomhed, da hun gerne vil beskrive 
for andre, hvordan det føles. 

Læs mere på sarahauge.com 
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På arbejde i Tinnetgaards egen skov
Mesterlærebegrebet er centralt på Tinnetgaard 
Bo- og Erhvervsskole, der er et specialiseret  
arbejds-, bo- og uddannelsestilbud med mulig- 
heder for STU for bogligt svage, følelsesmæssigt 
ramte og sent udviklede unge fra 17 år og  
opefter.



Klokken er syv om morgenen på 
Herning Sygehus en augustdag i 
2000. Det har været en hård  
fødsel for Anne Marie Blåbjerg 
Kristensen, der endelig får sin ny-

fødte søn op på brystet. Med det samme 
ser hun de seks små fingre, han har på 
hver hånd. Atypiske ansigtstræk. Og en 
stor nakkefold. 

– Selvom Jesper kun lige var kommet 
til verden, lå jeg allerede og tænkte 18 år 
frem i tiden. Hvad skal der blive af mit 
barn? Min største frygt var allerede den-
gang, at han skulle ende på førtidspension 

Af Laura Gundorff Boesen      foto Erhvervsskolen Vestjylland

Som forælder til et barn med særlige behov ønsker man  
brændende at få sendt sin søn eller datter godt i vej. Man har 
bare ikke altid ressourcerne til at klare det alene. Anne Marie 
er én af de forældre. Hun er mor til Jesper, og hendes store  
ønske er at se ham trives i et job. Men hendes overskud er 
lavt og indsigt i beskæftigelsesindsatsen lille. Anne Maries og 
Jespers redning blev Erhvervsskolen Vestjyllands håndholdte 
indsats for at få Jesper i job efter endt STU.

”De ved hvilke knapper, de skal trykke på for at komme  
igennem i det kommunale system. 

Det ved vi forældre ikke  
– vi er jo bare forældre”
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og bare gå rundt, husker Anne Marie, der 
i dag er 53 år. 

– Det er så vigtigt at være en del af 
samfundet. Både for at bidrage til det, 
men også for at komme ud og møde  
andre mennesker, der accepterer, hvem 
man er. Måske var det derfor, jeg var så 
bange for, at det ikke skulle ske for Jesper.

Sjældent syndrom
Der går mange år, før Jesper får en diag-
nose. De første tre år er han en lille, men-
neskelig nålepude, som lægerne tager en 
masse blodprøver fra i håbet om at finde 

ud af, hvad Jesper fejler. Han har blandt 
andet motoriske problemer, og Anne Marie 
får at vide, at han først vil kunne gå som 
syvårig. Men Jesper har gåpåmod og tager 
sine første skridt, da han er lidt over to 
år. Alligevel vælger Anne Marie at lade 
ham gå i specialbørnehave og sidenhen 
på specialskolen Skjernåskolen i Vest- 
jylland.

– Jeg mente ikke, han kunne få succes i 
en almindelig skole. Dér ville de bare fokusere 
på alt dét, han ikke var, i stedet for alt 
det, han var, siger Anne Marie.

Mens Jesper går i skole, bliver han 
diagnosticeret med det sjældne Bardet- 
Biedl syndrom, som udover ekstra fingre 
og motoriske problemer også er kende-
tegnet ved risikoen for en række andre 
udfordringer, blandt andet let til moderat 
udviklingshæmning. Jesper kæmper også 
med dårlige ben og ryg.

Arbejdshest
Da Jesper er tre år, overtager Anne Maries 
mand, Jesper far, et vognmandsfirma. Med 
til firmaet hører et nedlagt landbrug på 
landet, som familien derfor flytter ud på. 

– Det var et fedt sted at vokse op, men 
der skulle penge til, fortæller Anne Marie.

Dem skaffer Anne Marie ved at arbejde 
på Vestas, hvor hun arbejder tolvtimers 

vagter hver dag og har fri hver anden 
uge. 

De lange arbejdsdage skal sidenhen 
vise sig at blive en udfordring for, at Anne 
Marie kan hjælpe Jesper alt det, hun ellers 
gerne vil. Heldigvis får de hjælp fra anden 
hånd.

Erhvervsskolen Vestjylland
I 2005 sidder Anne Marie og ser fjernsyn. 
Hendes opmærksomhed bliver fanget af 
en lokal nyhed om en ny uddannelses- 
institution, hvis målgruppe er unge med 
særlige behov. På det tidspunkt er Jesper 
kun 3 år, men alligevel lagrer hun navnet 
på skolen i sin bevidsthed: Erhvervsskolen 
Vestjylland. 

Mere end et årti senere begynder navnet 
at poppe op igen, da flere af Jespers skole-
kammerater fortsætter på Erhvervsskolen 
Vestjylland (forkortet EV), da de er færdige 
på Skjernåskolen. Jesper går nu i 9. klasse 
og begynder at blive skoletræt. Derfor 
forsøger Anne Marie at få ham ind på EV, 
hvor man kan tage den treårige Særligt 
Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) 
med fokus på praktisk erfaring og læring. 
Skjernåskolen vil dog først lave en psyko-
logtest på Jesper for at vurdere, om han 
er i EV’s målgruppe. Testen viser blandt 
andet, at Jesper har en god intelligens, og 
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derfor vurderer Skjernåskolen, at Jesper 
ikke tilhører målgruppen. Anne Marie og 
Jesper er skuffede. 

For at komme Jespers skoletræthed i 
møde, skaffer hans far ham en praktik i 
Kvickly i Ringkøbing, hvor Jesper får lov at 
være to dage om ugen, mens han er de 
resterende tre i Skjernåskolens 10. klasse. 
Men i løbet af skoleåret beslutter Skjernå-
skolen alligevel, at Jesper er egnet til at gå 
på EV.

– De vurderede, at han alligevel ikke 
ville kunne tage en almindelig uddannelse. 
Selvom han har den intelligens, han har, 
ville det blive for svært, for han kan ikke 
sidde på en skolebænk i otte timer i 
streg, fortæller Anne Marie.

Billetten til EV kunne endelig indløses.

”Jeg har ikke anet, hvad jeg skulle  
gribe og gøre i”
– Jesper har været glad for at gå på EV. 
Personalet favner eleverne, som de er, og 
de ser, hvem de er. Og så behandler de 
dem som voksne mennesker og lader 
dem tage ansvar, fortæller Anne Marie.

I mellemtiden er Anne Marie blevet 
skilt fra Jesper far, og hun knokler fortsat 
derudaf på sine tolvtimers vagter på 
Vestas. Derfor står hun ofte alene med 
ansvaret for Jesper, som i starten vælger 
at blive boende hjemme hos Anne Marie 
og gå på EV som dagelev. Men Anne Marie 

mangler det overskud og overblik, der 
skal hjælpe Jesper i hans famlen frem 
mod dét, han måske vil beskæftige sig 
med i fremtiden.

– Jeg var rigtig træt, når jeg kom hjem 
om eftermiddagen fra job. Mit hoved var 
rodet. Jeg har ikke anet, hvad jeg skulle 
gribe og gøre i, forklarer Anne Marie, 
som særligt tænker på, når hun og Jesper 
blev indkaldt til samtaler i kommunen. 

– Jeg tror ikke, vi og Jesper ville være 
kommet så langt, hvis ikke vi havde haft 
Erhvervsskolen Vestjylland. De har taget 
teten på områder, jeg ikke selv aner noget 
om. De har presset på i kommunen, når 
der skulle presses på, og de har hjulpet 
med praktiske ting som for eksempel at 
skrive Jespers CV. 

De ser Jesper
”De” er primært Joan Dejgaard og Enok 
Linde. Joan er én af EVs socialrådgivere, 
og Enok er daglig leder på EV’s landbrugs- 
og naturplejelinje. Det er her, Jesper starter 
sin STU i 2017.

– Han ville gerne tage landbrugsud-
dannelsen på EV. Nok egentlig fordi, at 
hans storebror er landmand. Men på EV 
spottede de hurtigt, at det ikke var Jesper. 
Han elskede dyrene, men han var ikke 
hurtig nok. Det krævede en fysik, han 
ikke har. Men så hjalp de ham med at 
tage et kørekort, så han var mere mobil 

Hvad er projekt  
Joballiancen?

Joballiancen er ét af Ligeværds ud-
viklingsprojekter.  Fem uddannel-
sessteder samarbejder med kom-
muner og virksomheder om at ud-
vikle udslusningsforløb, der sikrer 
og forbedrer STU-elevers vej til ud-
dannelse og job efter deres særlig 
tilrettelagte ungdomsuddannelse 
(STU) er afsluttet. 

Målgruppen for projektet er 
STU-elever, der viser potentiale for 
job og uddannelse ved starten af 
det tredje år af STU. I Joballiancen 
bidrager de fem partnerskaber til, 
at der udvikles en model, der be-
skriver opgave- og rollefordeling 
mellem STU-sted, myndighed og 
virksomhed. 

Halvt inde i projektets 4 årige  
periode samarbejder de fem 
STU-steder med 23 forskellige  
kommuner. 

Der er optaget 88 STU-elever i pro-
jektet, hvor 44 elever i øjeblikket 
gennemfører det 3. år af deres STU. 
23 elever, der har afsluttet STU, er 
kommet i job eller uddannelse, og 
resten er i jobrettede praktikker 
med efterfølgende ansættelse og 
dermed fastholdt i forlængelse af 
afslutning af deres STU.

Læs mere på www.ligevaerd.dk 
ved at indtaste ’Joballiancen’ i 
søgefeltet
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og kunne komme ud i en praktik uden for 
EV, som stadig havde med landbrug at 
gøre, fortæller Anne Marie.

Enok finder en praktikplads til Jesper i 
en landbrugsbutik. Her drøner Jesper 
blandt andet rundt og river gårdspladsen 
med en traktor og hjælper til i sit eget 
tempo.

– Det var de allersødeste mennesker, 
der havde butikken, så Jesper følte, det 
var en succes, fortæller Anne Marie.

Spiller både Jesper og Anne Marie 
stærke
På Jespers tredje og sidste år på EV, fylder 
han 18 år. Det er ikke kun fødselsdags-
hilsner, der dumper ind ad brevsprækken. 
Det gør også en indkaldelse til møde i 
jobcentret. Jesper er nemlig myndig nu, 
og dermed er det automatisk jobcentrets 
opgave sammen med Jesper at finde be-
skæftigelse til ham. Anne Marie er nervøs. 
Nu skal hendes søn på egen hånd til at 
finde rundt i de regler og paragraffer, 
hun selv er usikker i. Hun tager fri fra ar-
bejde for at tage med Jesper, men inden 
mødedagen oprinder, får hun et opkald 
fra Enok og Joan. De fortæller, at EV er 
kommet med i et projekt, der hedder  
Joballiancen (se boks), hvor de får lov at 
hjælpe deres STU-elever ud i job efter 
deres sidste år på skolen. Jobbet finder 
og skaber EV i samarbejde med en virk-
somhed og med Ringkøbing-Skjern Kom-
mune, som er gået med som partner i 
projektet. EV’s deltagelse i projektet be-
tyder derfor, at Enok som repræsentant 
for EV har mulighed for at tage med til 
det første møde på jobcentret – noget, 
Anne Marie og Jesper takker ja til. Anne 
Marie er meget lettet over, at EV udvalgte 
Jesper til at være en del af Joballiancen

– De slap ham ikke. Havde Jesper ikke 
været med i projektet, skulle jeg selv 
have stået og fundet en praktikplads til 
Jesper et sted, når han stoppede på EV. 
Men jeg ville ikke vide, hvordan jeg skulle 
gøre det. Og jeg kunne omvendt heller 
ikke bare sidde og vente på, at de fandt 
noget til ham nede på jobcentret. Jeg 
har tidligere stået helt opløst på job, når 
der var problemer med Jesper eller 
hans søskende. Men på den her måde 
kan jeg slappe af og vide, at Jesper bliver 

hjulpet af nogle andre, selvom jeg er på 
arbejde. 

En byrde mindre at bære
EV fandt en god praktikplads til Jesper i 
en tømmerhandel – som er blevet til et 
rigtigt fleksjob. Her er de glade for Jesper, 
og Jespers chef fortæller EV, at det går 
super godt. Jesper sætter træ på plads på 
lageret – og det står snorlige. Kollegerne 
oplever Jesper som sød, rar, nem at  
kommunikere med og hjælpsom mod 
kunderne. 

Og selvom Jesper nu er ansat, slipper 
EV ham stadig først i 2023. I mellemtiden 
ved han, at han altid kan ringe til Joan eller 
Enok, hvis han er ked af det eller har brug 
for noget – det samme gælder for hans 
chef i tømmerhandlen. Og skulle det ske, 
at dét alligevel ikke er stedet for Jesper, 
så hjælper EV ham med at finde et andet 
sted. 

For Anne Marie er Joan og Enok også 
stadig en hjælp. De giver hende tryghed 
på Jespers vegne og trækker en stor del 
af det læs, hun tidligere var alene om.

– I tømmerhandlen havde de snakket 
med Jesper om, at han måske kunne få et 
truckcertifikat. Jesper og jeg talte om det, 

men så sagde han selv: ”Det snakker jeg 
bare lige med Joan om, så du ikke skal 
bruge tid på at undersøge det,” fortæller 
Anne Marie.

Hvis ikke…
Anne Maries gamle frygt for at se Jesper 
som langtidsledig, rører nu kun på sig, 
når hun forestiller sig Jespers og sit eget 
liv, hvis Jesper ikke var blevet elev på EV.

– Jeg kunne godt forestille mig, han 
havde været på en form for bistand. Jeg 
kender en dame, hvis barn ikke har gået i 
skole siden 3. klasse. Hun banker i dyner 
og puder alle vegne, men får ingen hjælp. 
Dér kunne jeg have været, hvis ikke jeg 
har fået den hjælp, jeg har fået. På EV ved 
de, hvilke knapper, de skal trykke på for 
at komme igennem i det kommunale  
system. Det er de uddannet i. Det er vi 
forældre ikke, vi er bare forældre. Dét, at 
man har nogle som Enok og Joan, det er 
alle pengene værd. Hvis det er økonomi, 
der er kommunernes grund til ikke at 
samarbejde med uddannelserne om at 
finde job til unge som Jesper, så er det 
kommunen, der taber. Så er det de for-
kerte steder, der spares. 

"På EV ved de, hvilke knapper, de skal trykke på  
for at komme igennem i det kommunale system.  
Det er de uddannet i. Det er vi forældre ikke"
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Ni små isbjørnefigurer i porcelæn 
står pænt opstillet på Sabinas 
tv-møbel. 

– De har været min mormors. 
Hun var der ikke i hele min barn-

dom. Men i mine sene teenageår be-
gyndte vi at få det rigtig godt sammen. 
Da hun så døde, fik jeg figurerne, fortæller 
30-årige Sabina Mogen fra den grå sofa i 
sin toværelses lejlighed i Randers. Om-
sorgspersoner, der har været fysisk eller 
mentalt fraværende i Sabinas barndom, 
har dannet grundlaget for de sårbarheder, 
hun lever med i dag.

– Mine særlige behov starter nok med 
en del omsorgssvigt, da jeg var barn. Jeg 
husker nærmest ikke min mor, selvom 
jeg boede hos hende, efter mine forældre 

blev skilt, da jeg var baby. Der var ikke 
meget kærlighed. 

Sabina har gået på specialskole, er 
blevet mobbet, har skåret i sig selv og 
haft perioder, hvor hun har drukket rigtig 
meget og taget stoffer.

– Jeg er meget skrøbelig og sårbar. Og 
jeg bliver meget nemt stresset. Hvis du 
giver mig tre opgaver på én gang, kan jeg 
kun huske én af dem bagefter, forklarer 
Sabina.

RBE var tovholder
På uddannelsesinstitutionen Randers 
Bo- og Erhvervstræning (som nu hedder 
Strømmen) for unge med særlige behov 
er der sekretariat, klasselokaler, værkste-
der og lejligheder under ét og samme tag 

– her ser og arbejder man med det hele 
menneske, når RBE dels træner de unge i 
at bo selv, dels i at få foden indenfor på 
arbejdsmarkedet. Her var Sabina elev i 
tre år, da hun tog en Særligt Tilrettelagt 
Ungdomsuddannelse på skolen inden 
hun kom i et beskæftigelsesrettet forløb. 

I over tyve år var det reglen mere end 
undtagelsen, at RBE’s elever endte i fleks-
job i forlængelse af deres beskæftigelses-
rettede forløb på RBE. I al den tid havde 
skolen nemlig haft en aftale med Randers 
Kommune. Samarbejdet var en succes, 
fordi RBE som tovholder på forløbet kom-
munikerede mellem og til alle parterne om 
de unges behov og udfordringer, som de 
kendte så godt. På den måde kunne par-
terne sammen skabe de bedste forud-

Af Laura Gundorff Boesen      foto Laura Gundorff Boesen

For fem år siden talte vi med Sabina, da hun var i en velfungerende praktik i Føtex i et 
beskæftigelsesrettet forløb som afslutning på sin uddannelse fra Randers Bo- og Erhvervs-
træning (RBE), som nu hedder Strømmen. 

RBE havde i 20 år haft en aftale med Randers Kommune om, at RBE måtte hjælpe deres 
sidsteårselever over i fleksjob gennem praktikker som Sabinas. Men i 2018 besluttede 
Randers Kommune pludselig at opsige aftalen med RBE – nu ville kommunen selv stå for at 
få RBE’s unge i fleksjob.

Hvad sker der med et sårbart menneske, der hives ud af en håndholdt, helhedsorienteret 
indsats og ind i det kommunale system, der ikke har den samme viden om udsatte unge 
eller de samme ressourcer til at hjælpe dem? Vi har mødt Sabina igen og spurgt hende.

Hvad skete der 
med Sabina?
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"Jeg er meget skrøbelig 
og sårbar. Og jeg bliver 
meget nemt stresset. Hvis 
du giver mig tre opgaver 
på én gang, kan jeg kun 
huske én af dem bagefter"
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sætninger for, at den unge fik succes i 
praktikken og dermed kom tættere på et 
reelt fleksjob. 

I Sabinas beskæftigelsesrettede forløb 
havde hun altid RBE’s jobkonsulent Lene 
eller sin bostøtte Ann (også fra RBE) med 
sig, når hun gik til møder med kommunen. 

– De møder var angstprovokerende. 
Der sidder fire-fem voksne mennesker, 
som hver har et syn på, hvad der er bedst 
for mig. Jeg følte mig så lille, fortæller 
Sabina.

At møderne alligevel gik nogenlunde, 
takker hun Lene og Ann for.

– Det har betydet alt for mig, at jeg har 
haft nogle med, som jeg har været tryg 
ved og haft tillid til. Lene lyttede til mig. 
Hun sagde aldrig, at jeg skulle gøre sådan 
og sådan – i stedet fik jeg selv lov at komme 
med nogle ideer til, hvordan tingene 
bedst kunne fungere for mig. Og Ann 
kender mig så godt og var god til at sige: 
”Husk lige at fortælle dét der, vi snakkede 
om forleden.” 

Da Lene støtter Sabina i at få en praktik-
plads i den lokale Føtex, er det starten på 
to rigtig gode år.

"Det er underligt at rå ros, for det er jeg ikke 
vant til. Jeg så nogle sider af mig selv, hvor jeg 
tænkte: Det kan jeg egentlig godt, det her."
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Fik ros af både kunder og kolleger 
I Føtex møder Sabina en lyttende chef, 
der sammen med Lene og hende selv af-
prøver forskellige mødetidspunkter for at 
se, hvornår Sabina arbejder bedst. Sam-
arbejdet giver pote, og Sabina bliver  
mødestabil. Kunderne og kollegerne er 
glade for hende. Og hun får ros.

– Rigtig meget faktisk. Det er underligt 
at få ros, for det er jeg ikke vant til. Jeg så 
nogle sider af mig selv, hvor jeg tænkte: 
Det kan jeg egentlig godt, det her. Og jeg 
elskede kontakten til kunderne. Jeg får en 
energi af at komme ud blandt mennesker. 
Ellers har jeg en tendens til at isolere mig, 
fortæller Sabina. 

Randers Kommune trak  
pludselig stikket
Det er ikke første gang, vi har talt med 
Sabina. På Ligeværds hjemmeside kan du 
blandt andet finde en video fra 2016, da 
Sabina var i praktik i Føtex. Hun er iklædt 
sin lyseblå arbejdsskjorte og et stort 
smil. ”Praktikken gør mig glad. Jeg glæder 
mig til at komme afsted og snakke med 
mennesker og kunne hjælpe dem,” siger 
hun i videoen.

Når man ved, hvad der skete efter, vi 
optog videoen, er det bittersødt at gense 
den. For i slutningen af 2018, to år efter, 
Sabina begyndte sin vellykkede praktik, 
beslutter Randers Kommune pludselig at 
afbryde samarbejdet med RBE. Nu vil de 
selv stå for at få RBE’s unge i fleksjob. 
Hverken Sabina eller RBE får en egentlig 
grund til hvorfor. RBE beder kommunen 
om lov til i det mindste at færdiggøre er-
hvervsforløbene for Sabina og 15 andre 
elever, der er godt i gang, men de får et 
nej. Det betyder, at Sabina ikke må bruge 
Lene som sin jobkonsulent længere, men 
i stedet får én fra kommunen.

– Og så gik det jo bare ad helvedes til, 
siger Sabina.

Ingen faste rytmer 
Sabinas nye kommunale sagsbehandler 
vil have hendes forløb i Føtex stoppet og 
indstille hende til et fleksjob i stedet.

– Hun sagde, at hun syntes, det var på 
tide for mig at komme videre. Hun mente, 
at jeg var solid nok til at overgå til Ran-

ders Kommunes system. Hun mente 
ikke, at jeg kunne udvikle mig mere med 
Lene. Og godtroende, som jeg var, sagde 
jeg ja, fortæller Sabina, der meget gerne 
ville i fleksjob.

– I starten gik det godt. Jeg troede på, 
at de ville mig det bedste. Men så hen ad 
vejen føltes det ikke sådan længere. 

Sabina havde haft et ønske om at prøve 
at sidde i kassen – noget, der manglede 
at blive afprøvet i Føtex. Derfor skaffer 
Sabinas nye jobkonsulent i kommunen 
hende en praktikplads i Rema som led i 
at afklare, om kassebetjening kan indgå i 
et fremtidigt fleksjob.

– Jeg skulle møde klokken 10, og det 
gik okay. Min chef i Rema troede på mig 
og støttede mig. Men min jobkonsulent 
begyndte at presse mig op i tid eller æn-
dre på, hvilke ugedage eller hvornår, jeg 
skulle møde. Så snart jeg var i en god  
rytme, skulle jeg pludselig prøve noget 
andet. Det er småting for mange, men for 
os unge, der har vanskeligheder, er det 
store ting. Og så væltede det hele for mig. 

Sabina går med egne ord tudbrølende 
til sin læge, som sygemelder hende. Og i 
mellemtiden ændrer kommunen mening: 
De mener ikke længere, at Sabina er klar 
til fleksjob. I stedet sender de hende ud i 
ressourceforløb. 

– De mente, at jeg manglede arbejds- 
erfaring og skulle prøve nogle flere ting 
end bare min Føtex- og Rema-praktik, 
fortæller Sabina.

Men Sabina har faktisk allerede prøvet 
andre ting. Hun har været i en kort prak-
tik på et plejehjem og en lille købmand. 
Praktikker, der gjorde hende selv og RBE 
klogere på, hvad hun kan og ikke kan klare. 
Praktikkerne og deres resultater noterede 
RBE i Sabinas sag og gav til kommunen 
– men kommunen har øjensynligt ikke 
noteret dem i deres egen sag om Sabina.

– Det kunne de da godt. Så i min sag, 
der kom for Rehabiliteringsteamet, har 
jeg på papiret ikke været i praktik inden 
for pleje eller små butikker. Og mit afslag 
på at komme i fleksjob er blandt andet på 
baggrund af, at de ikke mener, jeg har 
prøvet nok. Så jeg har brugt en masse 
ressourcer på noget, der ikke engang 
kommer med i papirerne, siger Sabina.

Sabina gik rettens vej
– Kommunen har prøvet at tage alt fra 
mig, konstaterer Sabina.

– De har taget samarbejdet med Lene 
fra mig. De ville også have, jeg skulle 
have en bostøtte fra kommunen i stedet 
for Ann. Men jeg ville ikke af med Ann. Så 
jeg klagede til kommunen, som ikke ville 
lave om på beslutningen, og så endte  
sagen helt i Ankestyrelsen. Jeg var uden 
bostøtte et stykke tid, men det endte 
med, at jeg vandt sagen og fik lov at be-
holde Ann. Det var frustrerende, at vi 
skulle helt dérud. For tingene er svære 
nok for mig i forvejen. Så det er hårdt 
også at skulle kæmpe for dét, der fungerer 
for én, fortæller Sabina.

Hun har brug for faste personer om-
kring sig. Stabilitet. Hun har haft for mange 
skiftende mennesker i sit liv, som hun 
selv siger. Men de seneste år har Sabinas 
verden føltes så usikker, at hun er revet 
ud af den stabilitet, hun ellers opnåede i 
sin praktik i Føtex. 

– Jeg er træt. Træt af at skulle kæmpe 
sådan. Jeg er ved at være drænet for 
energi. Jeg vil bare gerne snart have noget 
ro. For jeg holder på, at grunden til, at jeg 
er så dårlig nu, er fordi, der er så meget 
uro omkring mig. Da jeg var i Føtex, kunne 
jeg arbejde 22 timer om ugen. Nu er jeg 
nede på ni timer. Jeg har haft tre forskellige 
sagsbehandlere og skal nu til min fjerde. 
Jeg har haft én jobkonsulent og venter nu 
på en anden, fordi der ikke er nogle ledige 
til mig lige nu, fortæller Sabina, der ellers 
rigtig gerne vil ud i praktik igen. Hun hå-

"Det var frustrerende,  
at vi skulle helt dérud.  
For tingene er svære  
nok for mig i forvejen. 
Så det er hårdt også at 
skulle kæmpe for dét,  
der fungerer for én"
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ber, at det kan give hende den erfaring, 
som kommunen mener, at hun mangler 
for at kunne blive indstillet til et fleksjob. 

Den store forskel
Sabina er klar i spyttet, når hun fortæller, 
hvad hun gerne vil. Hun føler bare ikke, 
at kommunen lytter.

– Jeg ved, hvad jeg gerne vil lave de 
næste 20-30 år i et fleksjob. Jeg skal ud at 
sidde i kassen i en butik og have med 
kunder at gøre. Selv når jeg er mest 
nede, elsker jeg bare at komme ud blandt 
kunderne. Det giver mig en god følelse og 
masser af energi. Så jeg er selv afklaret 
med, hvad jeg skal. Alt det her, som kom-
munen vil have mig til at prøve, er bare 
unødige ressourcer, siger Sabina.

Det er ikke fordi, hun er fuldstændig 
sikker på, at hun ville stå i et fleksjob i 
dag, hvis hun havde beholdt sit sam- 
arbejde med Randers Bo- og Erhvervs-
træning. 

– Men jeg ville have været mere rustet 
til det, fordi jeg havde haft den rigtige 
støtte, var blevet lyttet til og havde fået 
klaret mine problemer i opløbet og altid 
kunne få fat i nogen, siger Sabina.

– I kommunen er det anderledes. Her 
kan jeg ikke altid få fat i min jobkonsulent. 
Jeg får fat i en telefonsvarer, som siger, at 
de ringer tilbage snarest muligt. Så kan 
der gå dage. Og det er ikke holdbart, hvis 

jeg står i en praktik, og det hele sejler. Jeg 
ved godt, de har meget at lave, men så 
ville det jo netop være godt for mig at 
være et sted, hvor der er tid til de unge. 
Med Lene kunne jeg ringe og få hjælp 
med det samme. I kommunen skal jeg 
booke tid, og så kan jeg måske først kom-
me til flere uger efter. Det er lang tid at 
skulle stå i en træls situation. Og når mødet 
så kommer, så har jeg måske lige en god 
periode, og så siger de: ”Jamen, det går jo 
godt nu,” og så bliver problemet fejet 
væk. Men det gik jo ikke godt for to uger 
siden, og hvad så hvis problemet kom-
mer igen? ”Ja, så må vi jo have et nyt 
møde til den tid,” siger de så. Det tager 
meget længere tid i kommunen end hos 
de folk, som bliver betalt for at tage sig af 
unge som os. Det er jo derfor, der er sådan 
nogle tilbud som Randers Bo- og Erhvervs- 
træning. Så enten skal dem i kommunen 
have mere tid til folk som os eller også 
lade os blive dér, hvor vi har det godt og 
får mulighed for at udvikle os.

De mangler viden om os unge
Sabina kan godt blive ked af det uden  
altid at vide hvorfor. Ting, der er sket 
hende i barndommen, rækker ind i vok-
senlivet og spænder ben for hende i dag. 
Det er komplekst. Både at være Sabina 
og være de personer omkring hende, der 
skal hjælpe bedst muligt. Det kræver  

viden om og uddannelse i udsatte unge, 
mener Sabina.

– Jeg føler ikke, at kommunen ved nok 
om unge som mig. Min tidligere jobkon-
sulent i kommunen spurgte: ”Hvorfor 
kan du ikke arbejde 37 timer? Hvorfor 
kan du ikke holde dit hjem? Hvorfor kan 
du ikke bare træne?” I kommunen arbejder 
de jo selv 37 timer og får det til at fungere, 
så måske har de for høje forventninger til 
os unge, siger Sabina.

Hun ønsker sig, at udvalgte medarbej-
dere i kommunen kunne tage kurser eller 
uddannelse i unge som hende eller an-
sætte folk, der allerede havde den viden, 
som så kunne tage sig af unge som hende.

Håbet lever
Når man ikke har tillid til systemet, må 
man sætte sin lid til tiden. Det gør Sabina.

– Der en regel om, at kommunen max 
må sende mig ud i fem års ressourcefor-
løb. Så hvis jeg ikke bliver visiteret til 
fleksjob om et år, kan de kun give mig tre 
års ressourceforløb mere. Jeg har kæm-
pet så lang tid, så jeg tror ikke på, at jeg 
kommer igennem allerede om et år. Sidst 
gav de mig afslag på grund af min vægt 
og for lidt erfaring, så hvad bliver det 
næste? Jeg trøster mig ved, at jeg kun har 
tre års kamp tilbage. Det er lang tid, men 
det gør, at jeg kan holde det ud. Jeg bliver 
simpelthen nødt til at se det sådan. 

Så enten skal dem i  
kommunen have mere tid  

til folk som os eller også 
lade os blive dér, hvor vi  

har det godt og får mulighed 
for at udvikle os.
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Et kig ind i køkkenet  
på PMU Sindal
På PMU (Praktisk Medhjælper Udvikling) i 
Sindal får unge afprøvet og udviklet deres 
praktiske, sociale og faglige kompetencer i 
forhold til arbejde, boform og fritid. Køkken 
og Catering er et af de mange værksteder, 
de unge kan vælge mellem. Som ung i  
køkkenet er du med til at bage og lave  
mad til de mange arrangementer og møder, 
som bliver afholdt i PMUs lokaler.
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Af Lena Donkjær Andreasen Foto: Henrik Barnewitz, Vordingborg Fri Fagskole      foto Henrik Barnewitz, Vordinborg Fri Fagskole

Når man kigger ud ad vinduerne på Vordingborg Fri Fagskoles smukke bygninger, giver 
udsigten over havet i Storstrømmen én en oplevelse af, at verden er åben og klar til at  
erobre. Det er en følelse, som de fleste elever, der søger optagelse på skolen, ikke er  
i nærheden af at kende til, i det øjeblik, de træder ind på skolens matrikel. 

En særlig vej til  
erhvervsskolerne
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Mistet troen på at de kan lære
På forstanderkontoret, 

med den meget smukke ud-
sigt, møder vi forstander Jette 
Rønne en solrig eftermiddag.  

– De elever, som kommer her, har fået 
mærkatet ’ikke uddannelsesparate’ med 
sig. Herudover så er de ikke blevet set i 
øjnene, og man er ikke lykkes med at til-
byde dem en undervisning, som de har 
fået udbytte af. Man har ikke nået dem 
fagligt efter 9 års skolegang.  

Resultatet af dette møder vi i de unges 
ansigter. De har mistet troen på, at de 

kan lære, og de har mistet tilliden til, at 
omverden vil dem det godt, fortæller Jette. 

Det kræver en særlig indsats
Når man færdes i en verden med den 
bagage, så skal der en helt særlig indsats 
til, før man ser en åben verden med mu-
ligheder foran sig. Vordingborg Fri Fag-
skole løfter med stor succes den kompli-
cerede opgave, det er at flytte de elever, 
som forlader folkeskolen med vurderingen 
”ikke uddannelsesparate” til at kunne 
starte på erhvervsskolerne. Det er ganske 
enkelt en helt ekstraordinær indsats og 
vidner om en skole, der i sin helhed bi-
drager med løsninger på en af vores tids 
helt store udfordringer. 

At alt for mange børn og unge mistrives 
i folkeskolen såvel fagligt som socialt 
med fatale personlige konsekvenser, der 
kan komme til at præge deres tilværelse 
negativt igennem hele livet. Det er unge, 
der står uden uddannelse og job og måske 
værst af alt, så har de mistet troen på, at 
de kan lære og ser ikke sig selv som en 
del af samfundets fællesskab. Det er net-
op de unge, som Vordingborg Fri Fagskole 
lykkes med at skabe en positiv foran-
dring for.

Troen på en aktiv plads i samfundets 
fællesskaber
– Jeg plejer at sige, at vi er på rette vej, 
når elevernes parader falder i sociale 
sammenhænge, og de opnår faglig succes 
på værkstederne. Eleverne her gennem-
går en positiv udvikling, hvor de bliver til 
hele mennesker. Efter et år eller to på 
skolen får de en tro på, at de også har en 
aktiv plads i samfundets mange fælles-
skaber, fortæller Jette, 

Individuelle pædagogiske læringsfor-
løb, der motiverer og giver mening
Vordingborg Fri Fagskole er, som navnet 
siger, en Fri Fagskole. At skolen er en 
FRI-skole og en FAG-skole er det, der gør, 
at skolen bliver det springbræt, der ruster 
eleverne til bedre at kunne starte på 
erhvervsuddannelserne. 

Friskolelovgivningen giver skolen og 
lærerne mulighed for at lave individuelle 
pædagogiske læringsforløb, der motiverer 
og giver mening for den enkelte elev. De 
frie pædagogiske rum er ambitiøse på de 
unges vegne. De unge føler sig set og 
hørt. Med et fagligt blik ser underviserne 
de enkelte unges uforløste potentiale og 
via praksis og gøremåls pædagogik, får 

"vi er på rette vej,  
når elevernes parader 

falder i sociale  
sammenhænge, og de 
opnår faglig succes  

på værkstederne"
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eleverne succeser på faglinjerne. Hån-
dens arbejde og praksisundervisning på 
skolens værksteder tiltaler eleverne, der 
kommer med massive nederlagserfaringer 
fra den traditionelle klasseundervisning i 
folkeskolen. Eleverne oplever at lære på 
en anden måde. Fag som dansk og mate-
matik omsættes til praksisundervisning 
og giver pludselig mening for eleverne. 
Udover at det motiverer eleverne til at 
dygtiggøre sig, så booster undervisnings-
formen elevernes selvværd.

Underviserne er både lærer- og  
faguddannet 
At det er en fagskole betyder, at det faglige 
niveau er højt på skolens fire faglinjer; 
Håndværk/Byggeri, Care, Game design 
og Gastronomi, der matcher erhvervs-
skolernes hovedlinjer. Når eleverne starter 
på grundforløb 2 på erhvervsskolerne, er 
de ofte foran på det faglige niveau, for-
tæller Jette. De kender til fagudtryk, kan 
håndtere redskaber og værktøjer, og føler 
sig i det hele taget hjemmevante på de 

forskellige værksteder. Mangler de lidt på 
selvværdskontoen, så kompenseres det 
ofte ved, at de er dygtige til det faglige.

Underviserne på Vordingborg Fri Fag-
skole er alle læreruddannede. Herudover 
er de også uddannet i faget på faglinjerne. 
Det betyder, at underviseren i Gastronomi 
er læreruddannet og kok. På håndværk 
og byggeri er læreruddannelsen suppleret 
med en murer-, VVS- eller tømreruddan-
nelse. 

Hertil kommer at skolens værksteder 
samarbejder og leverer opgaver og 
ydelser til det omkringliggende samfund, 
hvor et stort virksomhedsnetværk står til 
rådighed med praktikpladser.

– De elever som visiteres hertil, skal 
selv kunne se sig på én af erhvervslinjerne, 
fortæller Jette.

- Kan de det, så ved vi, at vi kan hjælpe 
dem til at nå en afklaring om, hvad der er 
det rette for dem efter et ophold her. 
Men det er afgørende, at de selv forpligter 
sig. De skal have et fagligt mål, når de 
starter her.

Fra 5. klasses niveau til optagelse på 
erhvervsskole på to år
For at kunne starte på erhvervsskolerne, 
skal man have opnået karakteren 2 i 
dansk og matematik ved 9. klasses af-
gangsprøve. Disse krav er ofte en barriere 
for eleverne. Som Fri Fagskole kan man 
tilbyde enkeltfagsprøver i dansk og mate-
matik. På Vordingborg Fri Fagskole starter 
elever, som er på 5. klasses niveau på 
trods af, at de har fået støtte i deres tid i 
folkeskolen. Her er det ikke usædvanligt, 
at de unges UU- vejleder anbefaler et andet 
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"De elever som visiteres 
hertil, skal selv kunne 

se sig på én af  
erhvervslinjerne"



år med mentorordning. Det gør det mere 
realistisk at nå målet om en karakter, der 
giver adgang til erhvervsskolen. Jette for-
tæller, at de ser elever, der får troen på, 
at det kan lykkes, og knokler på for at 
dygtiggøre sig, så de i løbet af to år opnår 
at løfte deres niveau og kan søge optagelse 
på erhvervsskolen. 

– Vordingborg Fri Fagskoles omfattende 
dokumentationsmateriale og indgående 
kendskab til eleven indgår altid i vurde-
ringen, når elevens videre forløb forberedes 
og planlægges. Eleverne har ikke brug for 
flere nederlag, så det vejer tungt, at ele-
verne skubbes de rigtige steder hen, når 
de afslutter forløb på skolen, fortæller 
Jette.  

Der arbejdes med faglige, sociale og 
personlige kompetencer på samme tid
Ud over at være en Fri Fagskole, er skolen 
i Vordingborg også en kostskole, hvor 
eleverne bor. Og hele kostskoledelen, 
fortæller Jette, er en meget afgørende 

faktor for et succesfuldt forløb. 
– Underviserne på skolen kan være 

omkring eleverne 24/7. Det skaber ram-
merne for tillidsfulde relationer mellem 
lærer og elev. Det giver underviserne mu-
ligheder for at støtte eleverne såvel i de 
faglige som i de sociale sammenhænge, 
hvor de kan have behov for hjælp for at 
kunne forsætte en positiv udvikling. De 
sociale fællesskaber på skolen giver ele-
verne mulighed for at spejle sig i andre 
unge, de får en kammerat, og at de oplever 
at deltage i aktiviteter med andre og 
være en del af et fællesskab.

- Vordingborg Fri Fagskole formår at 
arbejde med de unges faglige, sociale og 
personlige kompetencer på samme tid. 
Et helt særligt tilrettelagt forløb, der  
hjælper eleverne af med den ofte meget 
tunge bagage af nederlagserfaringer, de 
har med sig fra deres tid i folkeskolen. 

- Elever, der forlader skolen, fortæller, 
at det er deres bedste skoleår nogensinde, 
og forældrene kvitterer med at sige, at 

de næsten ikke kan kende deres unge 
igen. 

En magisk forandring 
Da vi forlader skolens bygninger igen, er 
det med hovedet fuld af positive elev- 
historier og en oplevelse af, at på det her 
smukke sted, gennemgår eleverne en 
forandring over et år eller to, der næsten 
er magisk. Vi ser en skole, der tilbyder et 
fagligt fællesskab, hvor elever kan tilegne 
sig kompetencer via en undervisnings-
form, der er praksisorienteret. De unge 
genvinder troen på, at de kan lære.  
Herudover trænes de unges sociale og 
personlige kompetencer i ungemiljøet på 
skolen. Skolen skaber en hverdag, hvor 
man er fagligt og socialt forbundet med 
hinanden.

Det er unge, der ser muligheder og 
har drømme for fremtiden og ser sig som 
en del af samfundets mange fællesskaber. 
Forvandlingen hos de unge er ikke til at 
tage fejl af. 

"Vordingborg Fri Fagskole formår at arbejde  
med de unges faglige, sociale og personlige  
kompetencer på samme tid"
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"Ud over at være en  
Fri Fagskole, er skolen  
i Vordingborg også en  

kostskole, hvor  
eleverne bor"



Den er stadigvæk lidt svær, når man 
egentlig kommer på banen med, 
hvad man selv synes er nogle rele-
vante forslag, så bliver det stadig-
væk skudt lidt til jorden, kan jeg 

godt opleve. Man bliver måske egentlig lidt 
undervurderet i forhold til, at man har  
været i systemet i et stykke tid, så tænker de 

"Nå, hun kan nok ikke så meget” 
(Kvinde 25 år)

Dilemma mellem borgerviden og  
professionelles viden 
Et klassisk dilemma i socialt arbejde er 
mellem den professionelles faglige viden 
og borgerens perspektiv på egen livssitu-

ation. Hvis den professionelle sidder inde 
med indsigter, der går imod borgerens 
selvforståelse, skal den professionelle så 
alligevel følge borgerens ønsker? På den 
ene side kan det være nødvendigt at 
presse på for at skabe forandring, så bor-
geren kommer ud af en uønsket livssitua-
tion. På den anden side, så beskriver 

Af Merete Monrad, lektor Aalborg Universitet, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde.  
Forsker i CUBB: Center for udvikling af borgerinddragende beskæftigelsesindsatser      foto Adobe stock

Borgerinddragelse i beskæftigelsesindsatsen er dilemmafyldt, fordi inddragelsen af borgeren skal 
finde sted inden for nogle komplekse rammer (Caswell & Larsen 2021 red.). Det handler bl.a. om, hvilke 
mål det er legitimt at arbejde med (beskæftigelse/uddannelse/afklaring af arbejdsevne), hvilke tids-
rammer man skal arbejde inden for (for at indsatsen kan betragtes som aktiv) og hvilke tilgange der 
prioriteres (fx virksomhedspraktik). Samtidig kan borgeren ikke vælge systemet fra uden at miste sit 
forsørgelsesgrundlag. I det følgende understreger jeg, at inddragelsen af unge i udsatte positioner er 
helt afgørende, men også kan give anledning til dilemmaer.

Borgerinddragelse i beskæftigelsesindsatsen: 
Vidensgrundlag og  
temporal kontrol
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unge i udsatte positioner at blive presset 
ud over deres egne grænser. For de unge 
opleves det som en manglende respekt 
for, at de faktisk kender sig selv og prøver 
så godt de kan at løse de problemer, de 
er ramt af.

Et eksempel på dette dilemma er en 
ung psykisk sårbar kvinde, Olivia, der bor 
hjemme og oplever at blive kontrolleret 
og nedgjort af moderen. De professionelle 
omkring Olivia oplever, at hendes psykiske 
tilstand bliver forværret af at bo hjemme. 
Men Olivia siger selv, at hun ikke er klar 
til at flytte. Skal de professionelle prøve 
at presse Olivia til at flytte eller skal de 
lytte til Olivias oplevelse af, at hun ikke er 
klar? Det er et reelt dilemma. I det kon-
krete tilfælde valgte de professionelle at 
presse Olivia så meget, at de var i tvivl 
om det var et overgreb. Men Olivia flyttede 
sammen med sin søster og beskriver 
selv, at hun nu har det bedre end hun har 
haft det længe, og at hun er klar til at 

starte uddannelse. Men det er ikke altid 
det går sådan. En anden ung kvinde, Ina, 
beskriver, at hun imod eget ønske bliver 
sendt i virksomhedspraktik 14 timer om 
ugen. Hun går i forvejen i gruppeterapi to 
gange om ugen, og hun oplever, at hun 
bliver stresset af al den aktivitet og ikke 
magter det. Hun oplever ikke, at der er 
nogen der lytter til hende. Tværtimod roser 
de professionelle hende for at møde op 
og for at kunne klare det. Men Ina fortæl-
ler, at hun får selvmordstanker og må  
invitere en veninde hjem og sove, fordi 
hun er bange for, hvad hun kan finde på, 
hvis hun er alene om natten.

Nogle unge beskriver, at behovet for 
at dokumentere grænserne for deres ar-
bejdsevne betyder, at de får at vide, at de 
skal gå over deres egne grænser, bare så 
det kan blive dokumenteret, at de ikke 
kan mere. For de unge opleves det uri-
meligt og krænkende, når de netop 
prøver på at passe på sig selv for at få 
det bedre.

Dilemmaet mellem borgerviden og 
professionelles viden kan vanskeliggøres 
af, at de unge kan have svært ved at give 
udtryk for deres ønsker og behov i de si-
tuationer hvor de bliver bedt om at ud-
trykke dem, fx til en ny sagsbehandler, en 
sagsbehandler der er meget ældre end 
dem selv eller til et stormøde med mange 
professionelle. Andre unge beskriver, at 
de ikke bliver taget alvorligt. En ung  
kvinde beskriver for eksempel, at hendes 
egen viden om, hvad hun er god til i åre-
vis bliver overhørt, fordi hun bliver be-
tragtet som ”retarderet”. Nogle gange  
bliver de unge ikke hørt, fordi de bliver 
afskrevet som inkompetente til at deltage.

Håndteringen af dilemmaet mellem 
borgerviden og professionelles viden 
kræver en respekt for de unges perspek-
tiv på eget liv uanset om dette perspektiv 
vækker genklang hos den professionelle. 
Men det kræver også en stærk faglig  
viden, der hjælper borgeren med at få 
overblik over hvad der er muligt inden 
for systemet (systemvejledning, Danneris 
og Caswell 2019) og hjælper borgeren 
med at bygge bro mellem ønsker, behov 
og konkret realiserbar handling.

Dilemma mellem systemets  
tidsrammer og borgerens levede liv 
Et andet dilemma som sjældent tages op, 
er mellem systemets tidsrammer og  
borgerens levede liv. Beskæftigelsessy-
stemet har sine egne tidsrammer og er 
fokuseret på planlægning og rettidighed. 
Nogle gange skal borgerne hurtigt ud i 
indsatser, fordi man skal leve op til krav 
om rettidighed, og andre gange må bor-
gerne vente på at dokumentation opar-
bejdes eller indhentes. Nogle borgere  
beskriver, at de oplever beskæftigelses-
systemet som en bestemt rytme af gen-
tagelser: så skal det gå rigtig hurtigt med 
at komme i virksomhedspraktik, så gik 
det alligevel ikke og så følger en lang periode 
med stilstand, og så skal det pludselig gå 

"behovet for at dokumentere 
grænserne for deres arbejdsevne 
betyder, at de får at vide, at de skal 
gå over deres egne grænser, bare 
så det kan blive dokumentereT"
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hurtigt igen. Den samme rytme gentager 
sig, uden at man kommer videre i sit liv.

I mødet med beskæftigelsessystemet 
kan de unge opleve, at deres egen levede 
tid bliver tilsidesat. Menneskers oplevede 
tid kan man begrebsliggøre som rytmisk, 
kropslig eller levet tid (Fahlgren 2009). 
Hvor systemets tid er orienteret imod 
fremtiden (fx mål og delmål), så er den 
kropslige levede tid kendetegnet ved at 
være et her og nu nærvær, hvor tiden kan 
løbe eller stå stille. De unge oplever nogle 
gange fremgang andre gange tilbagegang 
eller stilstand (Danneris 2018). Og særligt 
unge i udsatte positioner berørt af fysiske 
eller psykiske lidelser kan opleve, at deres 
tilstand varierer meget fra dag til dag. 
Nogle dage kan man kun overskue de 
næste par timer, fordi man oplever vold-
somme smerter eller man kan ikke rum-
me samvær med andre mennesker, andre 
dage kan man fx hjælpe sine forældre 
med at flytte. Nogle borgere giver udtryk 
for, at systemet har en forventning om, 
at man kan det samme hver dag. Når 
borgerne så en dag kan klare mere end 
de plejer, bliver de mødt med mistro, for 

betyder det så, at de løj om hvor dårligt 
de havde det?

Beskæftigelsessystemet er orienteret 
mod en endelig afklaring af arbejdsevne: 
hvor mange timer om ugen kan borgeren 
klare at arbejde? Men når borgerens 
symptomer varierer fra dag til dag og be-
handlingsudsigterne er uvisse, så kan en 
endelig afklaring have lange udsigter. Her 
kommer systemtid og borgertid i konflikt 
og det giver sig udslag i lange afklarings-
forløb og nogle gange mistro mellem 
system og borger.

Når man er borger i beskæftigelsessy-
stemet, kan man opleve, at man mister 
kontrol over sin egen tid. Man kan ikke 
selv bestemme hvornår en indsats sæt-
tes i værk eller afsluttes, og man ved ikke 
hvor længe man skal vente på at få en  
afklaring af ens sag. Uvisheden om frem-
tiden kan være så gennemgribende, at 
man ikke kan lægge planer, og man føler 
sig fanget i ingenmandsland, som en 
kvinde beskriver det. En anden kvinde 
beskriver, hvordan de konstante tanker 
om, hvad der skal ske med hende i frem-
tiden, gør hende desperat og tærer på 
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"Uvisheden om fremtiden  
kan være så gennemgribende, 

at man ikke kan lægge  
planer, og man føler sig 

fanget i ingenmandsland"
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hende. Når man er arbejdsløs i lang tid, 
kan man føle sig fanget i en tom tid, 
hvor hver dag ligner den foregående. 
Man har svært ved at lægge planer, for-
di man ikke ved, hvad man skal regne 
med, at fremtiden bringer. Mange 
mennesker lægger planer ud fra deres 
arbejde og skaber forventninger til 
fremtiden ud fra deres arbejde. Men 
når man ikke har et arbejde og ikke har 
kontrol over ens egen tid, så kan det få 
ens tid til at føles tom og meningsløs 
og give en stærk følelse af at ens liv 
står stille og måske aldrig kommer videre. 
Særligt når man sammenligner sig med 
jævnaldrende, der har fået uddannelse, 
arbejde, hus og barn ( Järvinen og Ravn 
2017).

Den franske tænker Bourdieu (2000) 
beskriver det som ”død tid”. Død tid inde- 
bærer en stærk følelse af magtesløs-
hed, der gør, man kan miste forbindel-
sen til ens fremtid og det man ønsker i 
ens liv. Som en borger siger: ”Der er 
ikke plads til drømme i det liv, vi lever.” 
Denne oplevelse af stilstand og magtes-
løshed er afgørende at have blik for, 
når man arbejder med borgerinddra-
gelse i beskæftigelsesindsatsen. For 
den betyder, at det for nogle borgere 
kan være svært at blive spurgt om, 
hvad de drømmer og ønsker for deres 
fremtid. En borger siger nøgternt, at 
hun altid bliver bedt om at drømme, 
men hun ved godt hvad der er drømme 
og hvad der er reelt. Hvad hjælper det 
at drømme, hvis drømmene alligevel 
ikke kan realiseres? Andre borgere har 
klare visioner og ønsker for deres 
fremtid og har brug for støtte til selv at 
kæmpe sig i den retning, de drømmer 
om, eller de har brug for hjælp til at få 
øje på muligheder, der passer til deres 
kompetencer og behov. Men også for 
dem er temporal kontrol afgørende: at 
have kontrol over timingen af indsatser, 
og kunne danne sig forventninger om, 
hvad der skal ske i fremtiden, fx hvor 
lang tid det tager at indhente den nød-
vendige dokumentation, hvornår sagen 
skal på et rehabiliteringsteam-møde 
(Nielsen et al. 2021). Et studie af patienter, 

der venter på operation, har vist, at når 
man ved, hvor længe man skal vente, 
kan man meget bedre bruge ventetiden 
til noget meningsfuldt. Hvis man venter i 
uvished om hvor længe man skal vente, 
så føles ventetiden uendelig og man 
har svært ved at bruge tiden til noget, 
for hvad nu hvis der sker noget i næste 
uge? (Carr et al. 2014). Når man ikke 
har kontrol over ens tid, kan man ikke 
lægge planer og så kan man opleve sig 
fanget i død tid. De borgere der har op-
levet at miste forbindelsen til deres 
fremtid og at være fanget i død tid har 
brug for styrket livsmestring og kontrol 
over eget liv for at det er hjælpsomt at 
arbejde med drømme.

Temporal kontrol er dermed afgø-
rende (Flaherty 2011). Når man er bor-
ger i beskæftigelsesindsatsen, mister 
man let kontrol med eget liv. For pro-
fessionelle er det at arbejde med bor-
gerens kontrol over egen tid en måde 
at styrke borgernes kontrol over eget 
liv. Kontrol handler ikke bare om at få 
indflydelse på beslutninger om timing 
(selv om det er vigtigt), kontrol handler 
også om at skabe forudsigelighed: 
hvordan ser forløbet i dette system ud, 
hvor lang tid tager næste trin, hvad 
sker der egentlig på system-siden, 
mens du som borger oplever at intet 
sker? Hensynet til borgerens levede tid 
kræver en stor fleksibilitet af systemet: 
at man er i stand til at handle, når den 
unge er klar til det, og at man kan give 
den unge her og nu støtte eller et puste-
rum i en turbulent periode af den  
unges liv. Inddragelse skal her gøres 
differentieret: borgere har brug for at 
blive inddraget på forskellige måder.

Borgerinddragelse indebærer, at 
borgeren medvirker til at definere: hvilke 
problemer borgeren er berørt af, hvilke 
problemer der skal gøres noget ved, 
hvad der skal gøres og hvornår (Mon-
rad og Danneris 2021). Borgerinddra-
gelsen kan understøttes af et fokus på 
borgermening, på at give borgeren 
kontrol over egen tid og en faglig  
kompetence til at bygge bro mellem 
borger- og systemperspektiver.  
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Er du forælder til et barn med særlige behov, kan det være 
givende at mødes med andre i samme situation. 

Derfor har Ligeværd lavet den lukkede gruppe ”Ligeværds Inklusions  
forældrenetværk”. Den er til forældre til børn med særlige behov i hele 

landet, der er i berøring med inklusion i folkeskolen. 

Vores ønske er, at netværket bliver brugt til erfaringsudveksling og  
sparring omkring alle de emner, der knytter sig til inklusion i folkeskolen  

– både i almenskolen og specialundervisningstilbud. 

KOM MED I 
LIGEVÆRDS ONLINE 

FORÆLDRENETVÆRK

Find gruppen på  
Facebook ved at søge på  
”Ligeværds Inklusions 

forældrenetværk”
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Praksislæring på Strømmen 
STU og Bokollegie
På Strømmen tror de på mesterlærebe-
grebet og praksislæring i arbejdet med  
de unge. De forbinder også arbejde og  
læring, sådan at der er knyttet en nød- 
vendighed til de opgaver, den unge løser. 
Undervisningen foregår i deres egne små 
virksomheder, hvor de har værksteder, 
cafe og genbrugsvarehus, eller i praktikker 
i andre virksomheder i Randers.

fo
to

 S
tr

øm
m

en
 M

ed
ia

Nr. 01 2022      29



Engagementet lyser i øjnene og  
ordene kommer lynhurtigt næsten 
springende ud af munden, når  
Kirsten Callesen fortæller om de 
hjerneprocesser, impulser, neuron- 

og hormonstoffer, hun har været så optaget 
af hos børn de seneste år.

Hun står på scenen ved Ligeværds 
Årskonference og folk i salen sidder og 
lytter intenst, mens de nikker genken-
dende til Kirstens beskrivelser af, hvad 
det er, der præger de børn og unge, vi i 
dag arbejder med i specialundervisningen. 
Kirstens tanker og arbejde sætter tyde-
ligvis et markant aftryk den torsdag for-
middag på konferencen. Og jeg beslutter 
at besøge hende for at høre nærmere til 
det arbejde og de erfaringer, der ligger 
bag hendes skarpe analyser af, hvad det 
er mange af vores børn og unge slås med 
i dag.

– Jeg har arbejdet med børn med diag-
noser, særligt autisme, igennem mange 
år. Vi ved gennem mange årtiers forsk-
ning og praktisk pædagogisk erfaring ret 

meget om, hvordan vi bedst hjælper dem. 
Men på et tidspunkt, mødte jeg flere og 
flere børn, der havde fået det markant 
dårligere og ikke havde gavn og glæde af 
de måder at arbejde på, der tidligere havde 
virket. Mange af dem havde været væk 
fra skolen i lang tid, var blevet isolerede 
og blot fået det værre og værre af at være 
hjemme alene. Det, vi førhen var lykkedes 
med, for at få nogle af de mest belastede 
børn tilbage i skolen, det kunne vi sim-
pelthen ikke længere nå på den samme 
tid, fortæller Kirsten om sine første erfa-
ringer med traumatiserede børn.

Vi sidder i Psykologisk Ressource Center 
højt oppe under taget i en bygning i det 
indre København, hvor Kirsten har sin 
praksis sammen med 8-9 kolleger. 

– Jeg ynder at se på vores arbejde her 
som en bevægelse. Der er behov for, at vi 
går ud i verden og skaber forandring,  
insisterer Kirsten, og engagementet fra 
Årskonferencen lyser igen ud af hendes 
øjne.

Af Esben Kullberg      foto Unsplash

Børn mistrives som aldrig før. Hvorfor? Det bliver du klogere 
på i artiklen her, der bygger på et besøg hos psykolog Kirsten 

Callesen, som har arbejdet med børn med særlige behov i 
mere end 20 år. 

De 
traumatiserede 

børn
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Hvad virker for det enkelte barn?
– Det hele startede egentlig langt tilbage 
for mere end 20 år siden. Da jeg var fær-
dig som psykolog, fik jeg hurtigt ry for at 
kunne noget med mennesker med autis-
me. Mit udgangspunkt fra dengang har 
sådan set ikke ændret sig siden. Også 
dengang handlede det om en nysgerrig-
hed på det enkelte barn, ’hvem er du?’ 
’Hvor er du henne i dit liv?’ ’Hvordan skal 
du lykkes som menneske?’. Selvfølgelig 
med det perspektiv, at der er nogle vilkår 
for barnet, som er knyttet til at have 
autisme. Men nysgerrigheden åbnede 
dengang for at se muligheder – også i 
diagnosen, fortæller Kirsten om sit tidlige 
arbejde med børn med autisme og deres 
forældre.

– Kendskabet var ikke så udbredt for 
over 20 år siden, så mange skoler evnede 
ikke at give børn med diagnoser som 
ADHD og autisme de rette betingelser. I 
København opstod konceptet om dagbe-
handlingsskoler, som skolealternativer til 
de børn, som ikke magtede at være i det 
ordinære skolesystem. Men efterhånden 
blev det tydeligt, at også dér var der ud-
fordringer med børn med skolevægring. 
Min kontakt til mange af de forældre, 
hvis børn ikke fik den rette hjælp, fik mig 
til at tænke, om ikke det var muligt at lave 
et andet skoletilbud. Jeg oplevede, at det 
hele egentlig startede med nedlæggelsen 
af amterne og det tab af viden, der skete 
i forbindelse med, at mange tilbud blev 
lagt ind under kommunerne. Så i 2013 
besluttede jeg at starte Søstjerneskolen, 
fortæller Kirsten, som dog lidt eftertænk-
somt tilføjer: 

"Det handler om en  
nysgerrighed på det  

enkelte barn, ’hvem er 
du?’ ’Hvor er du henne i 

dit liv?’ ’Hvordan skal du 
lykkes som menneske?"
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– Det var nok lidt af et eksperiment, 
men vi fik lov til at lave en skole, der skulle 
gøre det, der skulle til, for at hjælpe bør-
nene. Så vores udgangspunkt var i virke-
ligheden blot, at vi i første omgang skulle 
være nysgerrige og tage udgangspunkt i 
det, der virkede for det enkelte barn. 

Søstjerneskolen er fortsat et dagbe-
handlingsskoletilbud i København. Men i 
dag ikke med Kirsten som leder. Hun har 
givet faklen videre til andre, der i dag  
driver skolen videre, men fortsat på de 
principper som Kirsten grundlagde den 
på. Men blot fordi hun har overladt skolens 
drift til andre har hun tydeligvis ikke  
mistet engagementet, ligesom hendes 
kradse kritik af skolesystem og samfund 
heller ikke er mindsket med tiden. 

Børn med diagnoser
– Det tab af viden, vi oplevede med kom-
munalreformen, blev kun forværret efter 
skolereformen i 2014. Vi oplevede sim-
pelthen, at børnene bare fik det endnu 
dårligere af de nye forhold. Jeg oplevede, 
at der i skolerne voksede en holdning 
frem om, at det var forældrenes skyld og 
at børnene var børn, der ikke kunne nås. 

– I min praksis, Psykologisk Ressource 
Center, som jeg havde drevet undervejs 
med etableringen af Søstjerneskolen, ud-
dannede jeg grupper af forældre, lærere 
og andre professionelle. Og jeg fik også 
en del af de meget komplekse børnesager. 
Det, vi oplevede med de mest belastede 
børn, var, at der var gået lang tid – for 
lang tid - inden de blev hjulpet. Når de 
kom hos os, havde de fået det så dårligt, 
at vi ikke kunne hjælpe dem på den tid, vi 
plejede at bruge. For mange af dem gik 

der tre til seks måneder, inden vi over- 
hovedet kunne få en skabt en relation, så 
vi kunne arbejde med barnet.

– I 2012 var jeg meget optaget af den 
kravundgående adfærd. Det der kaldes 
PDA – Pathological Demand Avoidance. 
Det betyder, at nogle børn med autisme 
vægrer sig ved udefrakommende krav og 
forventninger. Det kan spille uheldigt ind, 
når man forsøger at arbejde med mere 
klassiske metoder i forhold til børn med 
autisme, så som struktur, regelmæssig-
hed og faste rammer. Og i starten tænkte 
jeg faktisk, at de børn, vi så, ’bare’ havde 
PDA og at de derfor ikke profiterede af de 
mere almindelige metoder. Men selv,  
efter vi begyndte at arbejde ud fra den 
hypotese, var der fortsat mange der ikke 
kom i trivsel.

Massive belastningsreaktioner  
pga. utrygge miljøer
Mens vi taler, bliver det tydeligt for mig, 

hvor meget nysgerrigheden betyder for 
Kirstens arbejde. Hele hendes professio-
nelle historie er en lang søgen efter svar, 
metoder og redskaber, der passer til de 
udfordringer, børnene kommer med. Det 
synes at stå i skærende kontrast til det, vi 
har gjort med vores skole de seneste år-
tier, hvor den er blevet en politisk kamp-
plads, topstyret af holdninger, intentioner 
og globale økonomiske fremtidsscenarier, 
der har sat et markant fokus på færdig-
heder, viden og karakterer. Kirstens af-
sæt er tydeligvis barnet, og hvordan hun 
kan hjælpe den enkelte til at folde sit 
menneskelige potentiale ud. Det var også 
den nysgerrighed, der bragte hende på 
sporet af traumer, som forklaring på, 
hvad der belastede de børn, der ikke kom 
i trivsel.

– Det gik op for mig, at det ikke var 
diagnosen, der var den største udfor-
dring for børnene. De kommer alle med 
massive belastningsreaktioner. Belast-

Kirsten Callesen 
ved Ligeværds  

Årskonference

"mit fokus skal i højere grad være, hvordan  
jeg kan være med til at lave et skolesystem,  
børnene ikke bliver syge af"
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ninger, der kommer af, at børnene befin-
der sig i professionelle miljøer, hvor de 
ikke får den rette hjælp. Hvor de dagligt 
lever i utryghed, fordi de ikke forstår det, 
der sker omkring dem. Når de i længere 
tid bliver overladt til deres egen usikker-
hed og ensomhed, så sætter det sig, for-
klarer Kirsten.

Vores hjerne er skabt til at klare be-
lastninger, uforudsete eller skræmmende 
situationer. Og den reagerer – heldigvis 
lynhurtigt. Helt nede i vores allertidligste 
hjernestadie har vi et center, der reagerer 
på faretruende situationer. Grundlæg-
gende kan vi reagere på fire måder, vi 
kan flygte, vi kan kæmpe, vi kan stivne 
eller vi kan underkaste os. Det er ikke no-
get, vi vælger, det sker instinktivt. Og når 
hjernen reagerer, udskiller den hormoner 
som adrenalin og kortisol, som gør os 
kampberedte eller hurtige til at komme 
væk. Det er på en måde vores urmenneske, 
der sætter i gang. Når faren er drevet 
over, falder vi til ro igen, og de hormoner, 
der er i kroppen udskilles. Det er helt 
normalt. Sådan er det for os alle, fortæller 
Kirsten med henvisning til sin omfattende 
viden om hjernen og dens processer.

– Problemerne opstår, når børnene er 
i dette alarmberedskab over længere tid. 
Så er deres krop påvirket af stresshormo-
nerne hele tiden. Og lige så nødvendige 
hormonerne er i katastrofesituationer, 
lige så skadelige er de for hjernen og 
kroppen, hvis de er der hele tiden. Når de 
ikke kommer ud af kroppen igen, begyn-
der de at nedbryde hjernens beskyttende 
funktioner. Og man risikerer, at den 
stressfyldte alarmsituation bliver perma-
nent. I barnets liv betyder det, at hjernen 
opfatter alle forhindringer, udfordringer, 
og udefrakommende påvirkninger som 
faresignaler. Og da det netop undslipper 
deres rationelle tænkning, så overreagerer 
hjernen og tolker selv de små udfordrin-
ger som livstruende farer, og det sender 
kroppen i panikangst.

Børn med traumer
– Da jeg med hjerneforskningens hjælp 
begyndte at forstå, hvad der var på spil 
for disse børn, hjalp det mig til at forstå 
hvordan vi kunne arbejde med det, for-
tæller Kirsten.

– Børnenes udfordringer ligner de-
pression. Og nogle gange dødsangst. De 

bliver simpelt hen nødt til at isolere sig. 
Alt andet føles som at være i livsfare. Kun 
når de er alene, har de tilstrækkelig kon-
trol over deres situation. Og kontrol er 
ofte et nøgleord for disse børn. Og netop 
dette enorme behov for kontrol, kan 
være med til at skabe OCD-belastninger.

– Disse børn er kommet i en dybtgå-
ende livskrise, hvor alt omkring dem er 
potentielt livstruende. Man kan sige, at 
de skal genvinde tilliden til livet, hvis de 
skal få det bedre. Vi står på en måde med 
børn, der lever deres børneliv i en lang 
eksistentiel krise. Når man så oplever, at 
der som løsning eller behandling tilbydes 
10 timer hos en psykolog, så er det tyde-
ligt, at det ikke vil hjælpe, tilføjer Kirsten 
med den kritiske og ironiske distance til 
det, vi i dag tilbyder de børn i vores ordi-
nære skole- og behandlingstilbud.

– Det blev ret hurtigt klart for mig, at 
forudsætningen for at hjælpe disse børn 
til at håndtere deres liv, var at få dæmpet 
deres katastrofereaktioner. De skulle på 
en måde genvinde tillid. Til mig som be-
handler. Til voksne. Til livet. Så tryghed 
blev vores primære fokus. På den måde 
fandt vi tilbage til metoder, som langt fra 
er nye. For med hjerneforskningen og 
dens analyser af hjerneprocesser blev vi 
opmærksomme på, at noget så simpelt 
som berøring gør en positiv forskel i  
hjernen. Når vi har fysisk kontakt med et 
andet menneske, eller blot når der lægges 
en hånd på vores skuldre, udskiller vi 
stoffer i hjernen, som gør det modsatte 
af stresshormonerne. De opbygger  
hjernen og gør processerne mere robuste. 
Det samme sker, når vi ser hinanden i  
øjnene. Det er simpelt, siger Kirsten.

Vil skabe et skolesystem, der ikke gør 
børnene syge
Mens jeg lytter, tænker jeg også, at det 
lyder ret ligetil og overkommeligt. Men 
den tanke afløses hurtigt af en anden 
tanke om, hvad vi har sat over styr i sko-
len, hvor kluddermor og tagfat er afløst 
af at se på sin mobiltelefon, og lejrskoler-
nes sociale træningsbane er forsvundet 
ud af klassens årsprogrammer. Inden jeg 
når at folde de billeder helt ud, tager  
Kirsten min tanke videre i en kritik af, 
hvordan mange af os tilrettelægger vores 
familieliv:

– Prøv lige at tænke på, hvor ofte vores 
børn sidder med sig selv og et stykke 
elektronik. Det er blevet så let at beskæf-
tige dem. Førhen løb de rundt om bene-
ne på os, når der blev lavet mad. Nu får 
de en IPad i hånden, og så er der ro. Børn 
bruger mere og mere tid med sig selv. Tid 
der førhen blev brugt til leg, spil og andre 
aktiviteter med hinanden både i familierne 
og i sociale fællesskaber alle vegne.  
Måske er det den kropsberøring mange 
børn mangler i dag, og den mangel gør 
dem alt for sårbare, siger Kirsten og fort-
sætter: 

– Når vi så bliver så fokuserede på, at 
vi skal præstere, se godt ud, og vi udvikler 
helt forskruede perfekthedskulturer alle 
steder, så sætter vi de børn, der i forvejen 
er blevet sårbare, under et pres, som til 
sidst knækker dem. I tredje klasse eller i 
syvende eller måske senere i livet.

– Vi kan godt blive ved med at behandle 
børnene. Det har jeg gjort i mange år. 
Men nu har jeg besluttet, at mit fokus i 
højere grad skal være, hvordan jeg kan 
være med til at lave et skolesystem, bør-
nene ikke bliver syge af. Det kan jeg kun, 
hvis perspektivet på børnene ændres, så 
vi holder op med at tænke, at det er deres 
eller forældrenes skyld. Hvis vi kan gøre 
den tænkning til en bevægelse, der sætter 
børnene først. En bevægelse, der sætter 
relationer, kropskontakt, fællesskab og 
nærvær i højsædet i arbejdet med børn. 
Og med det som udgangspunkt udfor-
sker, hvordan vi laver skoler, daginstituti-
oner og uddannelse, der passer til børn 
og ikke hvordan vi laver børn, der passer 
til skolen, så tænker jeg, at der er et håb 
for fremtiden.  

"Børnenes udfordringer 
ligner depression. Og  
nogle gange dødsangst. 
De bliver simpelthen nødt 
til at isolere sig. Alt andet 
føles som at være i 
livsfare."

Nr. 01 2022      33



SÅDAN KAN DU STØTTE  
ARBEJDET FOR BØRN, UNGE  
OG VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV
I Ligeværd er vi meget taknemmelige for vores medlemmer og frivillige hænder 
og vi tager med smil og åbne arme imod flere. 

Ligeværd arbejder for at forbedre tilværelsen for børn, unge og voksne med særlige behov inden for skole, uddannelse,  
beskæftigelse, bolig og fritid. Endemålet er at sikre mennesker med særlige behov mulighed for at opbygge og leve en så  
selvstændig og selvforsørgende tilværelse som muligt. Der er desværre lang vej igen, og det er et arbejde, som kræver en stor 
menneskelig og økonomisk indsats. Vi er derfor afhængige af støtte fra både staten og civilsamfundet. 

Det lyder måske klichefyldt, men det at gøre noget for en udsat målgruppe 
som UFL'erne er mega givende. 

Jeg oplever som frivillig at være en del af et rummeligt fællesskab blandt 
frivillige og unge, hvor der er højt til loftet med mulighed for kreativitet og 
en krøllet hjerne. Jeg oplevede, at jeg hurtigt fik indflydelse og der var plads 
til alle mine ideer og visioner for klubben. 

Når man er frivillig i et lokalt tilbud som UFL-klub 8000C, har det den  
fordel, at man støtter udviklingen af de unge tæt på ved at være med til  
at udvikle aktiviteterne, se dem komme til live og til sidst se den positive 
indvirkning, det har på dem. 

Laura Taulbjerg, frivillig som vejleder i UFL-klubben 8000C
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FLERE MULIGHEDER  
FOR AT STØTTE

BLIV MEDLEM
Er du ung med særlige behov?
Så kan du blive medlem af Ligeværds  
forening ”Unge For Ligeværd”

Er du forælder eller pårørende?
Så kan du blive medlem af  
”Ligeværd Forældre & Netværk”

Skole eller uddannelsessted?
Skoler og uddannelsessteder  
kan blive medlem af 
”Ligeværd Fagligt Forum”

Læs mere om medlemstyperne  
på ligevaerd.dk/medlem

GIV EN DONATION
Du har også mulighed for at støtte  
Ligeværds arbejde med en økonomisk 
donation. Kontakt i den forbindelse  
venligst sekretariatet:   
Mail: ligevaerd@ligevaerd.dk  
Telefon: 86 20 85 70

BLIV FRIVILLIG
Du kan være frivillig i Ligeværd på mange 
måder. Du kan hjælpe til i Unge For  
Ligeværd klubberne, Forældre &  
Netværks lokalforeninger eller i forbin-
delse med messer eller arrangementer. 
Vil du høre mere om at være frivillig,  
så kontakt Ligeværds sekretariat på
Mail: ligevaerd@ligevaerd.dk 
Telefon: 86 20 85 70

KENDER DU LIGEVÆRDS 
RÅDGIVNING?
Som forælder eller pårørende til et barn, ung eller voksen 
med særlige behov har du mulighed for at få hjælp af Lige-
værds rådgivning "Ligelinie". Det kan være hjælp til at forstå  
lovgivningen, finde det helt rette uddannelsessted til en ung 
med særlige behov eller noget helt andet?

Vi er klar til at hjælpe med råd, vejledning og bisidning.

1

2

3

Ligelinie har åbent  
onsdage fra kl. 13-15.30  

på telefon 22 34 30 13  
eller på mail  

ligelinie@ligevaerd.dk 

Henvendelse fra en mor
Hej Julie
Hvad er reglerne for vores datter omkring, hvad hun kan søge om at få i 
understøttelse, når hun går på STU?
Kan kommunen eksempelvis afkræve, at hun bruger en opsparing, som 
hun skal bruge til kørekort?
Kommunen har taget adgang til hendes bankkonti og…..

Svar fra Ligeværds rådgivning Ligelinie
Kære Gerda
Jeg har godt nyt til jer.
Siden den 1.1.2014 har en lovændring betydet, at en ung over 18 år, som 
modtager uddannelseshjælp på et STU-forløb, ikke skal formuevurderes 
– dog kun i de 3 år, uddannelsen er i gang.
Det betyder, at når hjælpen skal beregnes for en person, der deltager i en 
STU, skal kommunen altså se bort fra ansøgerens og denne ægtefælles eller 
samlevers formue. Desuden må…
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Af Pernille Feldt Poulsen      foto UFL Svendborg

Det er en stor udfordring for mig at ringe til kommunen og sige, hvad jeg mener, for jeg 
bliver nervøs og usikker på, hvad jeg skal sige. Og når jeg lægger på, føler jeg ikke, at jeg har 
fået sagt, hvad jeg gerne vil sige, og så sidder jeg tom og ærgerlig fornemmelse bagefter.”

UFL's forkvinde 
vil gøre en  
forskel

Sådan fortalte Pernille Feldt Poulsen, 
Unge For Ligeværds nye forkvinde, da 
hun i efteråret blev interviewet af TV 
Midtvest som optakt til en vælgeraften, 
Unge For Ligeværd klubben i Struer  
havde inviteret lokale politikere til. Pernille 
ved, at der er mange andre unge med 
særlige behov, der har det på samme 
måde, når de er i kontakt med kommunen. 
Det er en af grundene til, at Pernille er 
politisk engageret. Hun ønsker at gøre 
det nemmere at være ung med særlige 
behov i dagens samfund. I det følgende 
fortæller Pernille mere om hendes politiske 
engagement og hvordan hun oplever 
mødet med politikerne. 

Et talerør for andre unge 
– Jeg har taget et valg om at være interes-
seret politisk, fordi jeg tit og ofte i forbin-
delse med Unge For Ligeværd (UFL) hører 
historier fra vores medlemmer fra hele 
landet om det, de oplever, når de er i 
kontakt med kommune eller lign. Derfor 

er jeg besluttet på at engagere mig poli-
tisk. Ikke bare for min egen skyld, men 
lige så meget for dem jeg hører historier 
fra næsten hver eneste uge.

Jeg går op i det for at kunne prøve at 
gøre bare en lille forskel – bare for en  
eller to. For mig handler det ikke om at 
være den, der bestemmer, men i stedet 
for at kunne være et talerør for dem, der 
står med en eller anden form for udfor-
dring i deres hverdag, og som skal kæmpe 
med alt, hvad de har, når de er i kontakt 
med det samfund, vi lever i.

Er det retfærdigt, kunne du spørge dig 
selv? – Og jeg ville sige nej. Men hvad skal 
man så gøre?

Ikke alle har en UFL-klub, de kommer i 
hver uge, eller en anden ungdomsfor-
ening, de er medlem af, så hvorfor ikke 
starte der? Og sprede det gode budskab 
om de foreninger, vi har. De foreninger 
står mere end klar til at række ud og give 
et trygt sted at komme for unge, og især 
unge med særlige behov.

Forventninger til politikerne
– Når jeg har mødt politikere, har de ud-
trykt deres begejstring for det arbejde, 
Ligeværd og UFL laver. De er nysgerrige 
og vil vide mere om, hvem vi er. For som 
mange siger, så kendte de ikke til os, før 
vi kontaktede dem. Og det er ærgerligt. 
De lytter med opmærksomme blikke og 
er interesserede ører, når vi fortæller 
om, hvad vi slås med, og de vil gerne 
hjælpe.
 Jeg oplever at blive hørt og forstået 
med anerkendende nik. For de ting, vi 
slås med, er ikke enestående, men noget 
alle slås med uanset handicap eller ikke 
handicap. Men hvorfor skal det så være 
så stor en udfordring for os? Det bedste 
er, at jeg har oplevet en god følelse efter 
mødet med politikere, og det giver ro i 
en tid. Jeg kunne godt tænke mig meget 
mere af den slags, så vi kan se og mærke 
på egen krop, at der bliver gjort en ind-
sats for unge med særlige behov. Så vi 
kunne få en hverdag, hvor vi ikke skulle 
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gå med bekymringer og tanker om, hvor-
dan fremtiden nu vil se ud. 

Den største udfordring:  
At fylde 18 år og blive betragtet som 
voksen i systemet
– En af de største faktorer, der spiller ind 
hos et menneske med særlige behov, er 
overgangen fra ung til voksen. Det er et 
stort skridt, for når du bliver 18 år, er det 
meningen du skal kunne stå så godt som 
på egne ben. Dette er bare i de fleste til-
fælde for en ung med særlige behov ikke 
en mulighed. Mange har stadig brug for 
hjælp til helt praktiske hverdagsting, som 
er mere udfordrende for en med særlige 
behov. Der er brug for, at politikere kan 
give bedre viden om mulighederne for 
hjælp og støtte, når unge bliver til voksne. 
Et oplysningssystem om man vil. I hvert 
fald et, hvor du ikke selv skal finde vej 
igennem en jungle af information. Dette 
gælder også alt andet i livet, såvel som 
uddannelse og senere arbejde. Der skal 
sikres uddannelse og job til unge med 
særlige behov.

Det var især noget, jeg selv kæmpede 
med, og stadig kæmper for i mit voksen-
liv nu.

Stor politisk interesse fra  
Unge For Ligeværd klubberne 
– I den valgperiode, der har været i  
november 21, har jeg oplevet, at politik 
og lokalpolitik ikke er noget medlemmer i 
UFL er ligeglade med. Tværtimod! Jeg har 
oplevet stor lyst og engagement til at 
kunne bidrage til en god valgdebat med 
lokalpolitikere i hele landet. Flere klubber 
har lavet debataftener og inviteret deres 
kandidater til en snak om præcis deres 
udfordringer, for det er nemlig ikke lige 
meget, hvem der skal ind og sidde i det 
nye byråd. Det har stor betydning, at der 
er nogle, der vil kæmpe for unge med 
særlige behov, og som også kan snakke 
vores sag.

Det er også vigtigt, at vi holder vores 
lokalpolitikere op på, hvad de har lovet 
os. Derfor må vi arbejde videre på det, vi 
startede i 2021, og tage fat i dem, der gav 
sig tid til at komme ud og møde os. 

"Det er også vigtigt, at vi holder vores lokalpolitikere 
op på, hvad de har lovet os. Derfor må vi arbejde  
videre på det, vi startede i 2021, og tage fat i dem, der 
gav sig tid til at komme ud og møde os"
Vælgermøde hos UFL Svendborg
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Af Esben Kullberg      foto Adobe stock

”Follow the money”. Sådan lyder det i en film om den amerikanske 
præsident Richard Nixon og hans Watergate-skandale i 70’erne. Den 
sætning kan på en måde også passe på forholdene omkring STU. Der 
er mange udfordringer omkring den særligt tilrettelagte ungdomsud-
dannelse, men i sidste ende løber de mange udfordringer sammen i 
en stor problemstilling: Penge og finansiering.

STU’ens 
største 

udfordring 
handler om finansiering

STU-alliancen har sat tydelige spor 
i forhandlingerne
Mens du læser denne artikel, er  
politikerne måske stadig i gang med 

at forhandle om, hvordan STU’en forbedres. 
I STU-alliancen har Ligeværd været med 
til at præge forhandlingerne, idet vi gen-
nem længere tid har talt og skrevet med 
alle partiers STU-ordførere og undervis-
ningsministeren og givet dem gode råd 
til, hvad der bør ændres på, og hvordan 
det kan gøres.

Vi håber stadig, at der vil komme 
mærkbare forandringer. Allerhelst foran-
dringer, der kan sikre de unge mere ind-
flydelse på deres valg af uddannelse. Vi 
synes, at de har krav på at blive taget  

alvorligt, når de giver udtryk for, hvilken 
uddannelse der passer bedst til dem, og 
hvor de kunne være interesseret i at tage 
den.

Unge med særlige behov har også ret 
til indflydelse
At de unge får indflydelse på, hvor de kan 
tage deres særligt tilrettelagte ungdoms-

uddannelse, sker desværre sjældnere og 
sjældnere. Det mærkes blandt andet i  
Ligeværds socialfaglige rådgivning, Lige- 
linie, hvor henvendelserne fra frustrerede 
og magtesløse forældre er støt stigende. 
Vi ser det rundt omkring i kommunerne, 
hvor man laver ’kvalitetsstandarder’, der 
beskriver kommunens serviceniveau på 
STU-området. I flere og flere standarder 
står der, at kommunen kun bruger ét 
STU-tilbud: kommunens eget. Og en del 
af de steders økonomi styres ovenikøbet 
efter ’Rexona-modellen’, hvor der som 
bekendt altid er plads til en til. De forpligtes 
nemlig til at lave uddannelse for den 
samme pose penge, hvad enten der er 50 
elever eller 70 elever. 
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Vi ser det også i kommuner, der laver 
udbudsrunder. Selv om udbudsmekanik-
ken beskrives som en mulighed for at  
sikre kvaliteten i tilbuddene, så er det i 
vores optik i realiteten en styring af øko-
nomien og en begrænsning af de unges 
muligheder for at vælge. Og så er der 
selvfølgelig de mere indlysende tilgange, 
hvor kommunen sætter et egentligt loft 
på prisen for STU, der nogle steder ligger 
på halvdelen af gennemsnitsprisen.

Visitationsudvalg lytter ikke til 
UU-vejledere
Som noget ret nyt, får vi også flere og flere 
opkald og mails fra UU-vejledere, der op-
lever, at deres vejledningsarbejde med 
de unge og deres forældre tilsidesættes 
af et visitationsudvalg, der beslutter noget 
helt andet end det, UU-vejlederen er 
kommet frem til sammen med den unge.

Når man så snakker med politikerne i 
kommunerne, er der tilsyneladende ikke 
en eneste politiker, der synes, at det er i 
orden, at de unge ikke kan vælge og at de 
bliver visiteret til noget, de ikke ønsker. 

Det er som om ingen rigtig vil tage  
ansvaret for, at de unges muligheder for-
ringes mere og mere. Så hvad er der 
egentlig på spil. Ja, det korte svar er, at 
der er penge på spil. ’Follow the money’!

Uheldig sammenhæng mellem den 
faglige visitation og budgetansvar
Et af de første spor til, hvordan økonomi-
en er kommet til at præge STU kan findes 
i en snart gammel vejledning, KL sendte 
ud til kommunerne i 2017, hvor KL rådede 
kommunerne til at sørge for, at der sad 
ledere med budgetansvar i alle visitations- 
udvalg. På den har man sikret, at der 
også har været ’økonomi-øjne’ på beslut-
ningerne om, hvor de unge må tage deres 
uddannelse. 

En anden væsentlig faktor er, at kom-
munernes udgifter til STU finansieres 
over bloktilskud. Det giver dels store 
uklarheder i kommunerne om, hvorvidt 
deres udgifter til STU er fuldt finansierede 
og gør det svært at efterspore om bloktil-
skudspengene går til det, de er tænkt til.

Kommunerne afholder altså udgifterne 
samtidig med, at de bestemmer, hvilket 
tilbud den unge må få. Konsekvensen af 
det er, at prissætningen af den enkelte 

unges tilbud er blevet genstand for en 
forhandling. Og hvis prisen kan presses 
ned, kan kommunen bruge besparelsen 
på andre ting.

Og det ubehagelige er, at i det pris-
pres, er det de unge og deres uddannelse, 
der er bliver gidsler.

Behov for en ny finansieringsmodel
Der er behov for, at vi finder en ny finan-
sieringsmodel. En model, der sikrer, at de 
unge ikke bliver kørt over af økonomi-
hensyn, men som tilgodeser, at det er de 
unges ønsker, deres personlige og faglige 
udvikling og deres fremtidsmuligheder, 
der lægges til grund for valget af deres 
uddannelse og uddannelsessted.

Det betyder, at den model, vi leder  
efter, skal sørge for, at økonomien til ud-
dannelsen følger den unge. Vi skal sørge 
for, at modellen kan sikre, at alle unge 
med særlige behov får en kvalificeret  
uddannelse. Det kan lyde enkelt, men i 
praksis byder det på udfordringer, fordi 
gruppen af unge med særlige behov 
spænder utroligt bredt. Så modellen skal 
kunne sørge for, at selv når man har mas-
sive og komplekse udfordringer, er der 
stadig et kvalificeret særligt tilrettelagt 
uddannelsesforløb, man kan vælge.

Modellen skal også være med til at  
understøtte kvalitet i uddannelsen. Lige 
nu er den forhandlingsbaserede finansie-
ringsmodel med til at underminere kvali-
teten, fordi prispresset nødvendiggør, at 
der spares og fjernes elementer i det  
uddannelsesforløb, der kan leveres til 
den lavere pris.

Økonomien skal forankres i staten
Den letteste måde at fjerne prispresset 
er ved at finde en fastprismodel og for-
ankre økonomien i staten. Det kender vi 
på langt de fleste uddannelser i form af 
taxameter-modeller. Det går rimeligt let 
på de uddannelser, der leverer den sam-
me uddannelse til alle de unge, der går 
der. Men når det drejer sig om særligt  
tilrettelagte forløb, bliver det naturligvis 
langt sværere.

Så en fastprismodel skal kunne inde-
holde forskellige prisniveauer, afhængigt 
af den unges udfordringer og støttebe-
hov. 

Det kender vi til gengæld også. For 
både specialefterskoler og frie fagskoler 
kan graduere deres taxameter efter de 
unges belastninger. Så muligheden for at 
finde en fastprismodel, der samtidig tager 
hensyn til den store spredning og kom-
pleksitet, der er i de unges forudsætninger, 
er der. Spørgsmålet i den forbindelse er 
blot, hvem der kan bestemme, hvilket  
niveau taxameteret skal ligge på. Hvem 
har den uafhængige faglighed, der kan 
afgøre, hvilke støttebehov, der udløser et 
konkret uddannelsesforløb til en given 
pris.

Hvis vi flytter finansieringen fra kom-
munerne til staten via en taxameterord-
ning, så har vi løst den uheldige sammen-
hæng mellem den faglige visitation og 
budgetansvaret. Det giver mulighed for, 
at kommunen, som er tæt på den unge, 
kan udrede støttebehovet og indplacere 
den unges uddannelse i et taxameter- 
system med flere niveauer.

I Ligeværd oplever vi i dag, at UU-vej-
lederne ofte laver et godt og professio-
nelt arbejde med den unge. Det gode vej-
ledningsarbejde skal vi holde fast ved og 
fortsat sikre kvaliteten af. Og deres arbejde 
skal i forvejen være uafhængigt af sektor- 
og institutionsinteresser. Det er vores op-
fattelse, at UU-vejlederen er den, der har 
de bedste forudsætninger for at have 
indsigt i den unges udfordringer og mu-
ligheder og dermed også den, der bedst 
kan afgøre, hvilket støttebehov en kom-
mende uddannelse skal kunne levere.

Vores mest udsatte unge har også ret 
til den bedst mulige uddannelse
At omlægge økonomien i en hel uddan-
nelsessektor er en meget stor opgave, 
som jeg tænker, de fleste politikere vil 
holde sig lidt tilbage med at kaste sig 
over. Men hvis man som politiker har  
intentioner om at ville sikre den bedste 
uddannelse for nogle af vores mest ud-
satte unge, så er der ingen vej uden om. 
Så må vi gribe dybt om roden og sikre en 
finansieringsmodel, der stiller unge på 
STU lige med unge på andre ungdoms- 
uddannelser. Det bliver ikke let. Men det 
er nødvendigt.   
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Twitter
twitter.com/Ligevaerd

FØLG MED I  
LIGEVÆRDS ARBEJDE

Nyhedsbrev
ligevaerd.dk/ligevaerd-online

Podcast
Søg efter "Lige værd at vide"  

i de forskellige apps

Instagram
Søg efter  

"foreningen_ligevaerd"

Du får indblik i Ligeværds arrangementer, foreningens politiske arbejde,  
børn, unge og voksne med særlige behovs liv og det daglige arbejde 

 i sekretariatet ved at følge Ligeværd på de sociale medier og modtage  
vores nyhedsbrev, som udkommer hver 14. dag. 

Afs.: Foreningsfællesskabet Ligeværd, Vejlbjergvej 8A, 8240 Risskov, ligevaerd@ligevaerd.dk, tlf. 8620 8570.

Facebook
facebook.com/ligevaerd

LinkedInLinked.com – søg efter "Ligeværd"


