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Når man pludselig står som forældre til et 
barn, der får en diagnose eller får konsta-
teret indlæringsvanskeligheder er gode råd 
ofte dyre. Hjælpen hænger ikke på træerne 
– og udover udfordringerne ved at skulle 
forlige sig med sit barns vanskeligheder, 
skal man også pludselig til at tage stilling 
til en masse praktiske ting.

Men der ER hjælp at hente. På nettet findes 
fx en del blogs skrevet af forældre, som selv 
har oplevet, hvordan det er at stå i samme 
situation. I denne udgave af Uddannelses-
magasinet for unge med særlige behov, kan 
man læse om Lone Hecht som startede sit 
eget netunivers for forældre. Der findes 
organisationer og så findes der os. 

Vores fornemmeste opgave er at komme så 

bredt omkring de unge og deres histo-
rier som muligt. Vi har magasinet, vi har 
messerne Ud i Fremtiden og vi har vores 
Facebook-side. Målet med de kanaler er 
at informere og inspirere både de unge og 
deres sagsbehandlere og vejledere, men 
i høj grad også deres forældre og pårø-
rende. Målgruppen af unge med særlige 
behov spænder utroligt bredt. Den dækker 
både de fysiske og psykiske handicaps og 
diagnoser. Den dækker de unge, der aldrig 
kommer til at kunne begå sig i det ordinære 
uddannelsessystem eller på det ordinære 
arbejdsmarked – og den dækker de unge, 
der med den rette hjælp og støtte måske en 
dag vil kunne indgå på lige fod med andre.

Så forskellige som de unge er, har de dog en 
ting til fælles. Der er håb for dem alle sam-

men. Uanset startpunkt vil de næsten alle 
sammen kunne rykke sig meget eller lidt. 
Og et lille skridt for dig og mig kan være 
et gigantisk spring for en ung med særlige 
behov. I denne udgave af Uddannelsesma-
gasinet for unge med særlige behov kan I 
møde en bred gruppe af både unge og deres 
lærere og pædagoger. De kæmper alle sam-
men en kamp for de unges ret til at leve et 
værdigt liv. Og de oplever alle sammen, at 
når de unge havner på den rette hylde, be-
gynder der pludselig at ske noget. Det er ok 
at stille overkommelige krav til de unge. De 
skal ikke opleve, at deres uddannelse bare 
er et sted, de bliver stillet hen i en periode. 
De skal udvikle sig – og det gør de også.

Rigtig god læselyst
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GLAD FAGSKOLE tilbyder særlig tilrettelagt ungdomsuddannelser for alle unge der ønsker 
at udfordre og styrke deres faglige potentiale. 

PÅ GLAD FAGSKOLE rummer vi et bredt spektrum af unge, hvilket bidrager til en mang-
foldig kultur med plads til alle og hvor de unge bliver positivt udfordret, ikke kun fagligt men 
også socialt.

Vi tror på, at mennesker med forskellige forudsætninger er et aktiv, der kan gøre det 
samfund vi bor i rigere, gladere og mere inspirerende.
Derfor ønsker vi, gennem vores uddannelse at give vores elever muligheden for, at vise 
overfor dem selv og for omverdenen – at alle kan noget.

AFDELINGER OG FAG
Glad Fagskole har afdelinger i København, Ringsted, Esbjerg og Aabenraa og vi 
kan tilbyde fag indenfor:

Animation – TV –  Radio/Medie – Design  – Teater 
Køkken Service – Bygartner –  Dyrepasser 
Håndværker – IT.

Ikke alle vores afdelinger har de samme linjer, så kig på vores hjemmeside 
for yderligere information.

NÅR MAN TAGER EN UDDANNELSE SKAL MAN TAGES ALVORLIGT
På Glad Fagskole har vi fagfolk til at varetage undervisningen i samarbejde med vores pædagogiske 
personale. Det betyder, at vores elever får en høj faglighed og en kompetent pædagogisk ramme for 
undervisningen. 
Den faglige ramme giver vores elever muligheden for at opleve, at de kan noget, og at de får red-
skaber til at give udtryk for meninger, holdninger og interesser.

Vi arbejder for at give de unge en faglig identitet hvilket blandt andet betyder, at de unge vælger 
fag, ikke ud fra deres handicap, men ud fra deres faglige interesse. 

Ved at tage de unges uddannelse seriøst og give dem kompetencerer til, at kunne bidrage 
fagligt til det samfund de er en del af, oplever vi at vores elever gennemgår en stor personlig 
og social udvikling. 
 

PRAKTIK OG JOB
Glad Fagskole har en fokuseret indsats omkring praktikker, med henblik på at erhvervs-
rette uddannelsesforløbet så meget som muligt, samt at kunne tilbyde praktikker til 
alle elevers individuelle behov.

Da skole og virksomhed ligger side om side og har samme fagområder, er der 
direkte adgang for vores elever til et aktivt virksomheds- og produktionsmiljø. 
Elever inddrages i større eller mindre omfang i de produktioner der laves i de 
øvrige virksomheder, til stor gavn for deres uddannelsesforløb. Således er 
undervisningen oftest også produktorienteret, og vi har gode muligheder for 
at lave større produktioner, som altid foregår i en professionel ramme.

Derudover har Glad Fagskole samarbejde med et bredt netværk af virksom-
heder indenfor de fagområder, vi uddanner i. 

VIL DU GERNE HØRE MERE
– OG EVT. PRØVE EN UGES PRAKTIK HOS OS
Så kontakt os på:

KØBENHAVN    tlf.  3812 0116
RINGSTED       tlf.  2326 3115
ESBJERG          tlf.  2712 5698
AABENRAA      tlf.  7463 3600

Eller besøg os på vores hjemmeside: 
www.gladfagskole.dk

http://www.gladfagskole.dk
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:: Af Christina  
Qvistgaard ::
Transitten er startet 
på baggrund af mange 
års erfaring fra andre 
afdelinger i Skolen 
Sputnik. 

”Inden vi startede 
Transitten var jeg af-
delingsleder i en af 
Sputniks eksamens-
afdelinger,” fortæller 
afdelingsleder René 
Laursen. ”Og det var 
tydeligt, at vi var gode 
til at hjælpe eleverne 
frem til en eksamen 
som førte til videre 
uddannelse.”

Men selvom eleverne 
formåede at bestå 

deres eksamen, viste det sig også tydeligt, at 
mange ikke var modne eller uddannelsesparate 
nok til at blive kastet ud i det ordinære uddan-
nelsesmiljø. 

”Vi fik for mange tilbagemeldinger om, at de 
havde svært ved at indgå i de krav og for-
ventninger, der eksisterede på de forskellige 
uddannelsessteder og mange droppede ud af 
deres uddannelser i de første måneder. Det var 
simpelthen for barsk en overgang pludselig at 
skulle starte op på lige vilkår med alle andre, så 
vi ville finde en metode til at klæde dem bedre 
på,” siger René Laursen.

Reelt ungdomsmiljø
Og den metode blev til Transitten. Eleverne 
kommer både fra andre afdelinger i Sputnik, 
men også fra helt andre skoler både i København 
og omegnskommunerne. Fra starten af har det 
været tanken, at Transitten skulle kunne rumme 
nok elever til at lave et reelt ungdomsmiljø. Både 
for at forberede eleverne til videre uddannelse, 

ET ØVERUM til videre

AspIN
Vi er ikke som de andre.
Det er du heller ikke.

Kan du ikke finde
startknappen?
- AspIN hjælper unge 
fra forsørgelse til uddannelse

AspIN

AspIN er et individuelt tilrettelagt undervisnings- og udviklingsforløb, der gør unge med særlige udfordringer uddannelses- 
parate.  Hele 80 % af eleverne optages på længerevarende uddannelser. AspIN er en del af AspIT – verdens første IT uddannelse 
for unge med fokuseret talent. Anerkendt som best practice STU uddannelse af EU, Unesco og EVA i Danmark. AspIN ligger i 
Vejle, og er en del af Campus Vejle.

Alle unge fortjener et meningsfuldt liv med ud-
dannelse og job. Der er bare nogle unge som 
strander i forløbet og pludselig befinder sig på 
et sidespor med en hverdag på langs i stedet for 
i gang. 

Uanset årsagen til et liv uden hverken job eller 
uddannelse, så er AspIN et godt sted at begynde. 

Vi finder ud af, hvor startknappen sidder, under-
viser og træner individuelt og får 80% af vores 
elever i videregående uddannelse. Det er en høj 
andel. 

Hvis du er interesseret i at hører mere om AspIN, 
så kontakt os på aspin@aspin.dk.

Kender du en ung,der fortjener udfordringer– så gi´ denne idé videre

Skolen Sputnik i København tilbyder elever, der har brug for ekstra afklaring, 
et modningsår i afdelingen Transitten. Her samler man de elever op, der ellers 
ville være i fare for helt at droppe ud af systemet og fungerer også som et sik-
kerhedsnet for frafaldstruede elever

http://www.aspin.dk
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men også for at give dem en mulighed for at øve 
sig i at have sociale relationer.

Transitten rummer både udadreagerende elever 
og unge inden for ASF. De bliver undervist 
under samme tag, men i starten med en fysisk 
adskillelse. Den adskillelse er dog stille og rolig 
blevet åbnet mere i løbet af året. Den overord-
nede målsætning for elevernes år på Transit-
ten er, at de bliver afklaret og gjort parate til 
deres videre færd, fortæller skolechef Carsten 
Gylling.

”Målsætningen for os, er at eleverne lander på 
deres rette plads med de bedste muligheder for 
at udvikle sig,” forklarer han. ”Vi forsøger ab-
solut ikke at fastholde dem i vores system. Den 
største sejr er selvfølgelig, hvis vi kan sende 
dem videre til erhvervsuddannelse, men STU 
eller produktionsskole er også muligheder.”

Erkende egne udfordringer
Afklaringen af eleverne sker på flere forskellige 
måder. Blandt andet bruger man meget tid på 

brobygning og praktik på fx erhvervsskolerne, 
hvor faglærernes tilbagemeldinger har stor 
betydning. I løbet af skoleåret har eleverne til-
knyttet en mentor, som har fokus på at klæde de 
unge på til at erkende deres egne udfordringer.

”Et eksempel på det kunne være, at vi har meget 
små undervisningslokaler, men også et stort,” 
fortæller René Laursen. ”Og giver eleverne 
udtryk for, at de vil gå gymnasievejen eller 
videre til en stor erhvervsskole, skal de jo kunne 
rumme et større undervisningslokale. Det kan 
være svært for eleverne at acceptere deres udfor-
dringer, men vi går meget op i at skabe et øve-
rum, hvor de får en forståelse for uddannelse, og 
for hvad man gør, når tingene bliver svære.”

Sikkerhedsnet
Med Transitten har Skolen Sputnik mulighed 
for at tilbyde en Plan B til alle de unge, der er 
i overhængende fare for støde panden mod 
en mur, når de forlader deres folkeskole eller 
specialskole – og dermed også i risikozonen for 
at falde helt uden for systemet.

”Vi kan tilbyde dem et sikkerhedsnet,” fastslår 
Carsten Gylling. ”Vi kan samle dem op som 
ikke kan gå direkte fra det ene skolesystem til 
det andet. Og falder man fra sin erhvervsud-
dannelse eller produktionsskole eller lignende, 
har man muligheden for at komme her, hvis 
overgangen bliver for svær.”

Og selvom eleverne bliver mere afklarede og i 
stand til at møde udfordringen, når de forlader 
Transitten, kan de stadig have brug for en eks-
tra støtte. Den støtte har de også mulighed for 
at finde hos Sputnik, fortæller René Laursen:

”Vi har lavet et mentorkorps bestående af 
studerende som skal være en del af over-
gangsfasen,” fortæller afdelingslederen. ”Som 
udgangspunkt skal de bruge 4 timer om ugen 
sammen med eleven, som de møder inden 
sommerferien. På den måde har eleverne et 
fast holdepunkt, når de starter på fx deres 
erhvervsuddannelse. Og efterhånden som de 
så får mere styr på det hele, kan mentoren 
trække sig.”

uddan- 
nelse

http://www.hki.dk
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 masser af udfordringer    
Masser af muligheder, 

Værkstedsfag
Faglig viden 

Aktiviteter     
Oplevelser      

  Venner

Socialt samvær     

Ungdomsmiljø     

foto

medie og event

film og tv
grafisk design

træ og håndværk
musik og producer
blomster og design
sundhed og pædagogik

STU
Ballerup Herlev produktionshøjskole
  tlf. 4477 3797   www.bhp-skole.dk

:: Af Christina Qvistgaard ::
Tanken bag Servicestationen er at tilbyde unge, 
der ikke passer ind i en typisk skolesituation et 
andet sted at lære. Derfor er stedet også bygget 
op med et typisk værksted som forbillede. Her er 
hverken klasselokaler eller kantiner til gengæld 
er der masser af maskiner og duft af maling.

Servicestationen har som tilbud eksisteret i godt 
3 år, men det var først fra 2014, at man begyndte 
at henvende sig til unge med særlige behov, 
fortæller faglig koordinator Jørgen Nielsen.

”Da Servicestationen først startede op, var det 
fordi man så, at vi havde en restgruppe af unge, 
som var trætte af det traditionelle skolesystem – 
og de formuleringer og udtryk, som folkeskolen 
bruger,” forklarer Jørgen Nielsen. ”Så det blev til 
et tilbud til unge som så sig selv i et andet miljø. I 
starten tilbød vi udelukkende virksomhedsprak-
tikker. Men siden har vi fokuseret på at skabe en 
bygning som udstrålede virksomhed. Det skulle 
være en håndværkervirksomhed, men samtidig 
et sted, hvor der blev arbejdet superpædagogisk.”

Så man lagde ud med en målgruppe som 
tilhørte det ordinære system, men det blev ef-
terhånden klart, at tilbuddet i virkeligheden lå 
mere til de unge inden for specialområdet, siger 
Jørgen Nielsen. Så fokus blev flyttet, og det gav 
en markant stigning i antallet af unge.

Praktik og håndværk
Formålet med Servicestationen er ikke at 
tilbyde de unge forskellige linjer. Tanken er, 
at de unge skal bruge så meget tid som muligt 
i praktik – og derfor har man valgt at kalde 
tilbuddet ’virksomhedsbaseret STU’. I stedet 
for linjer som kunst, køkken eller landbrug, 
tilbyder man praktik og håndværk.

I dag er 7 elever i fuld gang med deres STU. 
Udover STU eleverne er der også unge i afkla-
ringsforløb og nogle, der er i såkaldt ’hånd-
holdt’ praktik – altså unge, der har brug for 
lidt ekstra støtte for at kunne gennemføre et 
praktikforløb. Alle forløbene uanset om det er 
STU forløb, afklaring eller håndholdt praktik 
er tilrettelagt 100 procent individuelt fastslår 
Jørgen Nielsen.

”Vi starter altid med en samtale, hvor vi taler 
muligheder,” fortæller han. ”Nogle kan vi gå i 
gang med at finde praktik til med det samme. 
De er faktisk klar og for mange af dem, er det 
virkelig en øjenåbner pludselig at føle sig mødt 
og kunne se en fremtid.”

Noget særligt
Ønskerne om praktikplads varierer alt efter om 
eleverne er drenge eller piger, men for drengene 
er det håndværk og mekanik, der fylder. For 
pigerne handler det typisk om dyr eller frisører. 

En praktikplads tager omkring 2 uger at sætte 
i stand. De unge som ikke er i STU tilbringer 
typisk omkring 4 uger i praktik, men forløbene 
kan strække sig op til 13 uger.

En anden gruppe unge starter med at møde op 
på Servicestationen, enten fordi det tager tid 
at finde praktik eller fordi, de har brug for lidt 
ekstra træning. Endelig er der en gruppe unge 
som er ubeskrevne og næsten ingen kompeten-
cer har – og det er typisk den gruppe, der bliver 
vurderet til STU, forklarer Jørgen Nielsen. Og 
muligheden for at bruge sig selv praktisk, giver 
de unge noget helt særligt.

”Vi kan se, at eleverne får mod på tilværelsen 
igen og mod på at komme ud og arbejde. Vi kan 
give dem noget her, de ikke finder andre steder,” 
siger den faglige koordinator. ”Mange STU tilbud 
har brede forløb, men for os handler det om at 
basere det i en virksomhed. Det betyder ikke, at 
de nødvendigvis skal være 3 år i praktik i samme 
virksomhed. Der skal tænkes i elementer og de 3 
år kan bygges op af forskellige moduler. De skal 
ikke nødvendigvis være samme sted i 3 år.”

Som eksempel kunne en elev bruge 1-2 år på 
praktik og det 3. år kunne så være bygget op som 
springbræt til en EGU eller eleven kunne bruge 
tid i en anden STU eller på en produktionsskole. 
Det vigtigste er det individuelle fokus.

Virksomhedsbaseret STU – giver eleverne mod på tilværelsen
Ungdommens Uddannelsesvejledning i Køge Bugt har som et helt unikt projekt i nogle år med succes drevet STU’en Fremtidslinjen. Siden 
oktober 2014 har man fulgt trop med en ny STU Servicestationen, som henvender sig til de unge som ikke kan rumme et institutionsmiljø

Onsdag  20. MaJ og
TORsdag  21.  MaJ 2015

Tjek det spændende  
musikprogram for  

2015
Bestil billetter allerede nu på 

www.billetnet.dk
SE MERE PÅ www.sjaellandsfestivalen.dk

MEdIna
MagTEns  

KORRIdORER
svEnsTRup &  

vEndElbOE
ITalO  

bROThERs
baRbaRa  
MOlEKO

dJäMEs bRaun
wafandE

pETER & dE  
andRE KOpIER
hIT paTRulJEn

dIsKOfIl
JOEy MOE

bIRThE KJæR

http://www.bhp-skole.dk
http://www-sjaellandsfestivalen.dk
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KLAP (kreativ langsigtet arbejds-planlægning) er et projekt under Landsforeningen LEV, der arbejder for at skaffe skånejob til mennesker med kognitive vanskeligheder. 
KLAP har en række landsdækkende aftaler med virksomheder om at skabe jobmuligheder, ligesom vi har et landsdækkende team af jobkonsulenter som er klar til at 
hjælpe. KLAP har bla. samarbejde med Sunset Boulevard, Mc Donalds, Irma, Rema 1000, Silvan, Matas, Færgen, Bilka, Føtex, Steen & Strøm, Danske Diakonhjem, 
Region Nordjylland og Region Midtjylland.

Er du i gang med 
STU – og tænker 
på job?

http://www.klapjob.dk
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:: Af Christina Qvistgaard ::
Det er ikke til at se på 30-årige Line, at hun 
lider af en alvorlig hjerneskade. Men forskellen 
på dengang og nu er helt tydelig for hende selv. 
Line har måttet tage hele sit liv op til revision 
og ændre på alt, hvad hun før i tiden havde af 
drømme og ambitioner.

Men selvom en tilfældig sygdom har ændret så 
meget for hende, fastslår hun, at hun ikke er 
bitter, men hun vil have lov til at leve et værdigt 
lov – uden en konstant kamp mod systemet.

”Det tog mig 3 år at få tilkendt et fleksjob på 9 
timer om ugen, men realiteten er, at jeg måske 
kan klare 45 minutter – og hvilken arbejdsgiver 
kan bruge det til noget? Så nu skal sagen gå om. 
Problemet for mig er min alder og det, at jeg ikke 
ser ud som om, jeg fejler noget,” forklarer Line.

”Jeg er blevet opdraget til at have respekt for 
mit samfund, men det er gået op for mig, at sik-
kerhedsnettet ikke er så fintmasket, som man 

tror. Jeg vil bare gerne have tilkendt førtids-
pension, så jeg har en chance for at finde mig 
selv som menneske igen.”

Retten til en ny vej
Inden Line blev syg fulgte hun den gængse 
vej gennem ungdommen. Gymnasiet blev 
efterfulgt af videregående uddannelse, som 
igen blev efterfulgt af fast arbejde. Fritiden og 
drømmene blev levet ud i stalden, hvor Lines 
hjerte bankede for hestesporten.

I dag kan hun under ingen omstændigheder va-
retage et arbejde og hestene er også langt væk. 
For mangel på balance og forskellige kognitive 
følger, betyder at stalden ikke er et optimalt 
opholdssted. Men Line er ikke holdt op med at 
drømme. Hun insisterer på retten til at finde 
sin nye vej i tilværelsen.

”Min kampgejst og min ret til et liv skal ingen 
tage fra mig,” fastslår hun. ”Jeg leder hele tiden 
efter nye døre, jeg kan åbne.”

Og en af de 
døre har ledt 
hende til 
paintball, som 
hun er blevet 
helt bidt af. 
Når Line har 
gode perioder 
følger hun træ-
ningen sam-
men med et 
professionelt 
hold. Og hun 
er blevet lidt af 
et trumfkort 
for holdet.

”Selvom jeg 
ikke kan træne 
regelmæssigt 
og heller ikke 
så lang tid ad 
gangen, synes 

 

STU - Klemmenstrupgård
Klemmenstrupvej 25, 4600 Køge -  tlf. 56633700 
skolen@klemmenstrupgaard.dk - www.klemmenstrupgaard.dk 

Lær 
praktisk 
arbejde

Vær med i 
fællesskab og 

få nye  
venner

 
Bliv 

klogere på 
dig selv

Træn  
hjernen

”Min RET TIL ET LIV
En morgen for fem år siden vågnede Line Boje Hansen op med hovedpine. Hun havde ingen chance for 
at vide, at den morgen blev starten på en rejse, der skulle forandre resten af hendes liv. For Line havde 
pådraget sig en alvorlig meningitis. Der gik for lang tid inden man indså alvoren af hendes sygdom og i 
dag står Line tilbage med en hjerneskade, der har ændret alt

http://www.klemmenstrupgaard.dk
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jeg det er fantastisk at spille. I september var jeg 
i Paris for at deltage i en turnering sammen med 
mit hold – og det er da meget godt gået, at en hjer-
neskadet deltager i en international turnering,” 
pointerer Line. ”En af følgerne af min skade er, at 
jeg registrerer alt omkring mig – alle lyde og ord. 
I hverdagen er det en enorm belastning, men på 
banen bliver det en fordel, for jeg kan høre alt, 
hvad modstanderne taler om. I et job duer det slet 
ikke, for jeg kan ikke koble fra.”

Hold fast i livsglæden
En anden følgevirkning af Lines skade er en 
enorm træthed. Der går mange timer med at 
sove og hvile – alligevel nægter hun at give op. 
Og hun har et helt klart budskab til andre, der 
er udfordrede af handicaps og særlige behov.

”Man har ret til et liv. Det kan godt være, det 
ikke bliver, som man forestillede sig, men man 
skal ikke give op,” siger hun. ”Man skal blive ved 
med at prøve sig frem og tage nederlag som en 
lektie – ikke et direkte nederlag. Man må ikke 
miste livsglæden, selvom man har særlige behov.

”Der var engang hvor jeg drømte en drøm om 
hestene, et godt job og en familie med børn. I 
dag drømmer jeg om at være herre i mit eget 
liv. Jeg vil bare gerne have en meningsfyldt 
tilværelse – en værdig tilværelse.”

Verdens nemmeste kvinde
Drømmen om familie havde Line næsten lagt 
helt på hylden, da hun mødte Mads, som hun 
bor sammen med i dag. Line fortæller, at hun 

havde sluttet fred med tanken om, at kærester 
hørte fortiden til. Ligesom at hun havde forliget 
sig med tanken om en skrumpende omgangs-
kreds. For Line ændrede sig.

”Før jeg blev syg levede jeg mit liv for at gøre 
andre glade, nu gør jeg ting for mig selv. For 
livet er skrøbeligt. Jeg er blevet mere ærlig. Min 
hjerneskade har gjort mig filterløs, direkte og 
umiddelbar,” fortæller hun.

Men de nye karakteregenskaber har vist sig at 
have nogle positive gevinster:

”Min kæreste siger, at jeg er verdens nemmeste 
kvinde,” griner Line. ”For jeg siger altid præcis, 
hvad jeg mener – han skal ikke gætte sig frem.”

Det var Mads, der introducerede Line for paint-
ball sporten, ligesom han har vist hende, at 
der findes mennesker, som ikke er bange for at 
kaste sig ud i et forhold til mennesker med han-
dicap. Sammen har de fundet ud af, hvordan de 
begge får det bedste ud af situationen.

”Han giver mig så meget. Han hjælper mig 
bare ved at være der. Som kæreste vil man jo 
gerne løse problemerne, men det kan man ikke. 
Bare det at man er der, er en hjælp. En kæmpe 
hjælp,” fortæller Line. ”Og jeg forsøger at give 
ham lige så meget, som han giver mig. På de 
gode dage, når jeg kan.”

Vil du med?
Effektiv forberedelse til ungdomsuddannelser

ConCura STU er et Særligt Tilrettelagt Uddannelsesforløb for unge 
mellem 16 og 25 år, som gerne vil have en ungdomsuddannelse, 
men ikke er fagligt klar til den almindelige slags.  
Du bliver primært undervist i dansk og matematik, men også en-
gelsk, biologi, historie og samfundsforståelse. Vi tager udgangs-
punkt i dig og det, du kan, og hjælper dig til videre uddannelse eller 
arbejde. Alt i alt hjælper vi dig til et voksenliv, der er så selvstændigt 
som muligt.

Tveje Merløse 10  ·  4300 Holbæk  ·  Tlf.: 5943 4700
kontakt@concura.dk  ·  www.concura.dk

Se mere på www.concura.dk

                           eloksretfE grejbetnilK
- naturlig-vis

Klintebjerg Efterskole
er et undervisningstilbud til unge 

indlæringsvanskeligheder...
Klintebjerg Efterskole 

er en efterskole, hvor den praktiske indfaldsvinkel 
til undervisningen er højt prioriteret. Eleverne vælger efter interesse 

hvilket værksted de ønsker at modtage undervisning på.

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

som er undervisningens centrale udgangspunkt. 

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

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

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

• Dansk 
• Matematik 
• Engelsk 

• Samfundsfag 
• Traktorkørekort 
• Musik/drama 

• Idræt 
• Jagttegn 
• 

skal  
ingen  
ta’ fra  
mig”

http://www.concura.dk
http://klintebjerg-efterskole.dk
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50 elever på automekaniker- og cykelmekani-
keruddannelsen fra Nykøbing Sjælland, står i 
silende regn på græsplanen og lytter opmærk-
somt til Sylvia, som instruerer dem i dagens 
fysiske udfordringer. 

Med Mads i spidsen, fordyber eleverne fra kur-
sisterne fra Københavns VUC sig i grounding-
øvelser.

Eleverne fra Randers HF & VUC er i gang med at 
sanse verden anderledes – med Lykke som guide. 

Christian fortæller sin historie til 7. klas-
sernes motivations uge, fra Borgerskolen 
i Maribo, og de hører om de redskaber 
han har brugt for at bevæge sig videre i 
livet, da alt så sort ud.

Fælles for aktiviteterne er at de ledes 
af mennesker, som har overvundet 
modgang i livet – og som evner at bruge 
deres personlige historier og deres kom-
petencer til at inspirere andre. Gennem 
aktiviteterne og fortællingerne handler  

det om at få deltagerne til at 
indse, at de største barrierer for 
personlig udvikling findes i ens 
eget hoved, og for at bryde møn-
stret skal man finde sin drivkraft 
og egen vej. Det er netop hvad 
Sylvia, Mads, Lykke og Christian 
har gjort.

Mennesker med 
historier og  
kompetencer 
Sylvia Maria Rothschild, 
fik efter sin sidste  
udsendelse til  
Afghanistan i 
2009 diagno- 
sticeret post- 
trauma-
tisk 
stress, 

Skolen er et tilbud til skrøbelige eller
kontaktsvage unge, der har eller har
haft særlige psykiske vanskeligheder,
samt unge der er gået i stå i skole / 
uddannelsessystemet, eller på anden
måde har svært ved at håndtere til-
værelsen.

Vi modtager unge fra 16-25 år med for-
skellige psykiatriske diagnoser, f.eks.

– Autisme Spektrum Forstyrrelser

– OCD

– Personlighedsforstyrrelser

– GUA 

– ADHD

– Og mange andre diagnoser

Skolen ligger i Søndbjerg i et natur-
skønt område på Thyholm tæt ved
Limfjorden. Elever modtages gennem
hele året for min. 10 mdr.

Søndbjerggård er oprettet udfra
Grundtvigs tanker om at oplive og op-
lyse. Vi kan tilbyde et højskoleophold

hvor man får masser af udfordringer,
succeser og fælles oplevelser.

Vi kan også tilbyde et STU forløb hvor
man bliver klar til et så selvstændigt
voksenliv som muligt – udfra de
samme værdier som højskolen er byg-
get på.

Vores pædagogik er anerkendende 
og ressourcefokuserende og vi ser de
unge mennesker som elever – ikke pa-
tienter eller klienter. 
Vi fylder vores dage med friluftsliv,
gåture, kreativ, emnearbejde, rolle-
spil, madlavning, svømning, undervis-
ning, skiture, studieture, fælles-
møder, keramik og masser af andre
spændende ting.

Kontaktoplysninger: 
Ungdomshøjskolen Søndbjerggård
Aggerholmsvej 19, 7790 Thyholm
Telefon: 9787 5011
www.soendbjerggaard.dk
kontor@soendbjerggaard.dk

Ungdomshøjskolen 
Søndbjerggård

En oplevelse for livet

Vi åbner 
til hjertekulen 

og viser, 

http://www.edmk.dk
http://www.soendbjerggaard.dk
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depression og social angst. Hun er uddan-
net idrætslærer og instruktør og kombinerer 
sine kompetencer med sin historie, for at lave 
det hun elsker allermest – nemlig idræt for 
mennesker, der skal udfordres og udvikles. 
Hendes budskab er, at det hjælper at hjælpe 
andre, at det bryder barrierer ned at være åben, 
og at der skal være plads til forskelle. Det gør 
hun selv ved at tilpasse idrætsaktiviteterne til 
målgruppen, designe træning der udfordrer 
den enkelte, og med enkle metoder vise, at det 
er muligt at nå sine mål.

Mads Trier-Blom er uddannet fysioterapeut, 
har en bipolar affektiv lidelse (bedre kendt 
som maniodepressiv) og er mental linedanser, 
der holder balancen mellem depression og ma-
nien. Gennem sit arbejde hos Running With 
No Legs bidrager han bl.a. med sit budskab 

om vigtigheden af at bede 
om hjælp, have et støt-

tende netværk og 
at mærke sig selv. 

Det sker, når 
Mads leder en 
gruppe men-
nesker gennem 
grundlæg-

gende opmærksomhedsøvelser, lader dem gå 
på line, med og uden bind for øjnene, og ikke 
mindst giver dem redskaber til at finde ind til 
kernen af sig selv.

Når Lykke Vilstrup Vedsted står i spidsen for 
aktiviteterne, er det evnen til at skabe tillid 
til andre, som er i fokus – en evne som har 
været afgørende for at hun har opnået succes. 
Lykke er mor, gift, husejer, selvstændig mas-
sør, underviser i fysiologi og anatomi – og så 
er hun blind. I 2011 blev hun europamester 
i goalball (et spil for blinde og svagtsynede), 
og i 2008 blev det til en bronzemedalje ved de 
Paralympiske Lege i Beijing. Det er redskaber 
fra idrætten, sin livserfaring og karriere, hun 
kombinerer i tillidsøvelser, som sætter fokus 
på, at bedre resultater opnås, når der skabes 
tillid mellem mennesker.

Christian S. Richardson mistede begge sine 
ben som soldat i Afghanistan, kort tid før 
han skulle være gået om bord på flyet hjem til 
Danmark. I den forbindelse mødte han Torben 
Koue, som var kontaktperson for de fysisk 
sårede i forsvaret. Sammen så de et potentiale 
i at vise andre mennesker, hvordan man ser 
muligheder i modgang i stedet for at give op – 

noget som Christian 
selv formåede at 
gøre i sin kamp 
tilbage til livet. Med 
sin fortælling og sin 
tilstedeværelse er 

Christian med til at skabe en helt særlig stem-
ning i rummet – et rum til eftertanke, idéer og 
handlinger. 

En idé bliver til handling 
Christian og Torben stiftede i 2012 Running 
With No Legs og sidenhen er en lang række 
mennesker blevet en del af holdet, bl.a. Sylvia, 
Mads og Lykke. Sammen lærer de andre kun-
sten at løbe uden ben, gennem foredrag, team-
building, kurser og træning, og som en kursist 
fra Københavns VUC skriver på virksomhedens 
facebook-side ”(…) jeres arbejde gør mere end I 
selv forstår, og hvis I kan sige til en, at han kan 
hvad han vil, selvom han sidder i en lorte situa-
tion, og får ham til at tro på sig selv. Ja, så kan 
I jo alt (…)”.Det giver et håb for fremtiden, at 
blive mødt af mennesker der bevæger sig mod 
et bedre liv, ved at se fordele gennem modgang, 
og på den måde opnå succes i hverdagen. Et håb 
der indebærer at der er muligheder for alle.

Running With No Legs  
er et team af mennesker  
med livserfaringer fra krig,  
sygdom og det at leve med  
forskellige handicaps – mennesker,  
der evner at se fordele i modgang  
og inspirerer andre til at gøre  
det samme.

Højskolen i Krummerup 
Specialskole med 25 års erfaring
Højskolen i Krummerup er en 
specialskole for udviklingshæm-
mede unge. Hos os er der plads 
til forskellighed, faglig fordybelse 
og læring der giver livsduelighed.
Kom og besøg os - vi vil glæde 
os til at se dig. Læs mere på 
krummerup.dk

Højskolen i Krummerup  -  krummerup.dk
Socialpædagogisk Center  -  Næstved Kommune
Haldagermaglevej 6  -  4250 Fuglebjerg
telefon 5588 2360  -  Krummerup@naestved.dk

Bliv klogere på dig selv

hvad der er muligt...

http://krummerup.dk
http://www.kunstskolenrammen.dk
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:: Af Christina Qvistgaard ::
Når de unge først starter STU på Synscenter 
Refsnæs er medarbejdernes fornemmeste 
opgave at afdække deres individuelle behov  
og kompetencer og derudfra fastsætte indivi- 
duelle mål. 

For gruppen er utrolig bred, fortæller skolekon-
sulent Malene Sødal Melchiorsen, og selvom 
de har synsudfordringen til fælles har flere 
også tillægsvanskeligheder som blandt andet 
generelle indlæringsvanskeligheder.

”Vores STU handler primært om give eleverne 
nogle redskaber til at blive så selvstændige 
som muligt, og det giver vi dem ud fra deres 
individuelle mål,” forklarer Malene Sødal Mel-
chiorsen. ”Vi er jo et meget højt specialiseret 
tilbud og har ADL (almindelig daglig livsførsel) 
instruktører og mobilitetsinstruktører, som 
hjælper med de daglige udfordringer. Og så har 
vi det faglige personale.”

Fra eksklusion til inklusion
Ny teknologi har givet nogle helt nye mulig-
heder for blinde og svagsynede unge – og den 
teknologi gør man ihærdigt brug af på Synscen-
ter Refsnæs. Faktisk så ihærdigt, at man uden 
at reklamere, kalder sig selv for ’iMennesker’. 
Muligheden for at tage sin tablet eller computer 
med sig har givet nye inklusionsmuligheder 
og en chance for at gebærde sig endnu mere 
selvstændigt.

”Det handler jo om at vi skal give dem nogle 
kompetencer – og det har vi fået nogle gode 
muligheder for med alt det nye IT, som vi ikke 
har haft før,” fortæller områdeleder Susanne 
Tina Johansen. ”De er jo ekskluderet fra 
samfundet på nogle måder, men uddannelsen 
skulle gerne føre til en inklusion. De kompeten-

cer vi giver dem, skal være med til at inkludere 
dem. Det kan være lige fra at gå på HF bagefter 
til fast praktik i køkkenet på Novo eller beskyt-
tet beskæftigelse.”

Vigtige sociale relationer
For mange af eleverne på STUen i Kalundborg 
er det første gang, de føler sig inkluderet på 
lige fod med andre unge. Og netop de sociale 
relationer er et uhyre vigtigt indsatsområde på 
Synscenter Refsnæs.

Malene Sødal Melchiorsen forklarer: ”Sociale 
kompetencer er også et fokusområde for os. 
For når de går fra at være børn til unge, er det 
svært at være inkluderet. De unge uden syn har 
andre interesser og morer sig over andre ting, 
så de har problemer med ensomhed. Vi sætter 
ind både på det faglige og 
sociale.”

”Det er uvurder-
ligt for dem at 
have et fællesskab 
med andre med 
samme problema-
tikker, som de selv 
har,” fastslår skole-
konsulenten.

Synscenter 
Refsnæs er 
et lands-
dækken-
de tilbud 
– og 
derfor bor 
de fleste 
af eleverne 
på STU i 
botilbud-

det. Det betyder meget for at udvikle deres 
selvstændighed og ikke mindst for det sociale, 
pointerer Susanne Tina Johansen.

”Selvom gruppen ikke er så stor, har vi et godt 
ungdomsmiljø,” fortæller hun. ”Og de unge har 
mulighed for at bruge fritidstilbuddene, både 
vores egne og de lokale.”

Netop forankringen i lokalsamfundet betyder 
også meget i det daglige arbejde med eleverne, 
siger områdelederen. Eleverne falder så godt til 
i lokalsamfundet, at mange af dem ønsker at 
bosætte sig i Kalundborg efter endt uddannelse.

”Vi har et rigtig godt samarbejde med kom-
munen og med lokalsamfundet i form af 
fx praktikpladser,” forklarer Susanne Tina 
Johansen. ”Og så samarbejder vi meget med 
andre specialskoler og STUer. Det handler om 
at kunne sætte det rigtige program sammen.”

Synscenter Refsnæs er et højt specialiseret tilbud 
til svagsynede og blinde børn og unge, der dæk-
ker hele landet. Blandt de mange muligheder på 
centret er STU og botilbud, som 8 unge i øjeblikket 
gør brug af. Og her har de mulighed for at få nogle 
kompetencer, de ikke kan opnå andre steder



13

Uddannelsesmagasinet for unge med særlige behov Uddannelsesmagasinet for unge med særlige behov 

De unge 
FORTÆLLER 

Natascha 19 år:
”Jeg er i praktik i køkkenet 
på Novo her i Kalundborg. Jeg 
tog et hygiejnekursus her – og så 
startede jeg.  Og det er jeg rigtig glad for. Det 
giver mig mulighed for at lave flere forskellige 
ting. Fx snitter jeg salat og går rundt og hjælper 
til. Jeg kan godt lide at beskæftige mig med 
mad.

I min fritid nyder jeg at være sammen med 
mine venner og så går jeg også til ridning. 
Jeg er glad for at bor her på stedet, men på et 
tidspunkt vil jeg gerne bo for mig selv.

Jeg er meget glad for, at jeg har fået muligheden 
for at gå her. Her er alle ligestillede og lærerne 
kan give os de rigtige hjælpemidler. Andre 
steder har jeg haft det dårligt og oplevet grov 
mobning, men det er der ikke noget af her.”

Karsten 20 år:
”Min fritidsinteresse er ju-jutsu. Det foregår 
sådan at jeg følges med min ledsager til den 
lokale klub. Han sørger for, at jeg ikke løber 
ind i væggen eller en ribbe, men ellers klarer 
jeg meget mig selv. Og det betyder meget for 
mig at dyrke den sport. Det giver mig mentalt 
overskud.

Som blind eller svagtseende kan man godt ka-
ste sig ud i kampsport. Det kommer selvfølgelig 
an på, hvordan ens motorik og koordinations-

evne er, men jeg synes ikke, 
man skal sætte begrænsninger 

for sig selv.

Jeg kunne godt tænke mig at arbejde med IT fx 
med at lave apps – og gerne et sted, hvor man 
også har andre at tale med.

Det har betydet rigtig meget for mig at gå her. 
Jeg har fået mine sociale relationer og har lært 
mange ting, jeg ikke har kunnet lære andre 
steder. De sociale relationer betyder så meget 
for mig. De holder mig oppe og gør livet nem-
mere at overskue.”

Clara Luna 18 år:
”Jeg har været her i mange år, men flyttede i 
boafdelingen, da jeg startede på STU i somme-
ren 2014. Og jeg får meget mere ud af det. Jeg 
har lært at gøre rent og vaske tøj og lave mad. 
Det er vigtigt, for når man kommer ud og bor i 
bofællesskab, er man ikke afhængig af andre. 
Det giver mig noget frihed, som ville have 
været svær at få uden den her mulighed.

Jeg føler mig rustet til at være voksen. Jeg har 
lært noget mere om mig selv. Fx at man ikke 
skal sætte sig ned og tude, fordi der er nogle 
der siger, at der er noget, man ikke kan. Jeg 
er blevet lidt mere hårdfør – og det er vigtigt 
som handicappet.”

Mange kommende elever skal inden længe træffe 
valget om deres kommende uddannelse. Da forrige 
generation afsluttede grundskolen, havde de færreste 
en anelse om, hvor de skulle begynde og ende i deres 
arbejdsliv, men blev hjulpet godt på vej af håndbogen 
”Hvad kan jeg blive”, der på interessant vis kunne 
vejlede enhver ung mod interessante og relevante 
uddannelser og jobs.

I dag er udvalget af uddannelser for mange næsten 
uoverskueligt og fristelserne for at prøve ”dit og dat” 
er store. Fra sommeren 2015 bliver det ikke nemmere. 
Her implementeres en ny erhvervsskolereform, der 
blandt andet indeholder nye og strengere adgangs-
krav på erhvervsuddannelserne. Hertil kommer en ny 
uddannelse, den kombinerede ungdomsuddannelse, 
der udbydes af konsortier over hele landet. Consen-
tios frygt er, at flere af de unge, der traditionelt vil 
være i målgruppen for en STU uddannelse, forvente-
ligt bliver ”test-kaniner” i det nye uddannelsestilbud 
– i håbet om at de kan gennemføre dette og derved 
spare kommunerne for penge. Men for de fleste unge 
med særlige behov er og bliver STUen den bedste 
start på voksenlivet – et 3-årigt individuelt tilpasset 
og særligt tilrettelagt uddannelsesforløb, som giver 
en bred grunduddannelse til et aktivt liv som med-
borger i Danmark og en uddannelse, der ligeledes kan 
være et kvalificeret springbræt til videre uddannelse 
og/eller beskæftigelse.

Som kommende STU-elev eller som forældre til en 
ung med særlige behov kan det være vanskeligt at se 
ind i fremtiden og vælge det uddannelsestilbud, der 
matcher den unge bedst. Derfor opfordrer jeg fortsat 
til, at du som ung eller I som forældre etablerer et 
godt samarbejde med den kommunale STU-vejleder, 
således at I sammen kan bruge foråret til at afdække 
mulighederne og besøge en eller flere af STU-uddan-
nelsesstederne med henblik på at finde netop det 
uddannelsessted, der passer til dig. 

Udbydere af STU har alle fokus på at tilbyde et indhold, 
der matcher og motiverer den unge, og vil gå langt 
i samarbejde med den unge for at tilrettelægge et 
indhold, der er fagligt, socialt og personligt udviklende 
og som er medvirkende til, at eleven deltager og får lyst 
til at møde. For stabilt fremmøde og minimalt fravær 
er et yderst aktuelt tema i STUen. Flere af landets 
kommuner begynder nu at have et ensidigt blik på 
elevernes fremmødeprocenter. Den forsimplede parole 
er ”mød eller forsvind” eller sagt med andre ord, ”Har 
du for meget fravær – så stopper kommunen din ud-
dannelse og iværksætter en anden indsats”.  

Men vi skal huske hinanden på, at der var en grund 
til, at eleven fik bevilliget en STU uddannelse. Ikke 
alle STU elever kan møde med samme timetal og in-
tensitet igennem hele STU forløbet. Der er elever, der 
eksempelvis trættes, rammes af et lavt energiniveau 
i mørke tider og oplever milde vinterdepressioner for 
så i perioder med forår, varme og sommer at finde 
kræfter til at vise fremmøde ud over det forventede. 
Andre har måske behov for et mindre ugentligt 
timetal fordelt på flere uger end normalt. Og det er 
vel sådan vi bør anskue STU: En individuel særligt 
tilrettelagt uddannelse, hvor et fleksibelt fremmøde 
giver plads til alle elevers forskellige behov og giver 
dem muligheden for at gennemføre uddannelsen med 
afsæt i deres individuelle ressourcer og kompetencer.

STU er her – valget er dit!

Mød eller 
forsvind!

I øjeblikket går der 8 unge på Synscenter Refsnæs STU. Deres udfordringer er både ens 
og forskellige, men fælles for dem alle er, at de på deres skole har fundet et fællesskab 
og et håb for fremtiden, de ikke har haft før
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”Jeg startede min blog Udfordret.dk, fordi jeg 
simpelthen ikke selv kunne få svar, da min søn 
fik problemer. Selv med alle mine ressourcer og 
ideer, kunne jeg ikke finde ud af, hvor jeg skulle 
vende mig hen,” fortæller Lone Hecht. ”Det er 
jo ikke kun barnet, der bliver udfordret. For-
ældrene er lige så udfordrede, men al opmærk-
somheden er vendt mod barnet.”

Som uddannet jurist havde Lone ikke de store 
erfaringer med pædagogik og børn, da hendes 
søn kom til verden. Og det var da heller ikke 

tanken om at være mor med 
stort M, der tændte hende 
– dengang. Og selvom 
Lone godt ved, at det har 
nogle omkostninger at 
være helt åben og ærlig 

om sine tanker, holder 
det hende ikke tilbage:

”Det påvirkede mig 
rigtig meget, da   

jeg fik min søn 
med ASF. Fak-
tisk ødelagde 

det hele min verden,” forklarer hun. ”Men min 
verden var helt forkert, og det tvang han mig til 
at gøre noget ved. Jeg var en rigtig privilegeret 
karrierekælling, og det havde jeg ikke tænkt 
mig at ændre på, fordi jeg fik børn. Jeg har altid 
været sikker på mig selv, og jeg var helt over-
bevist om, at jeg sagtens kunne være verdens 
bedste mor og karrierekvinde på samme tid, 
men det virkede jo ikke, så jeg begyndte fx at 
kigge lidt mere på pædagogers arbejde, og det 
inspirerede mig.”

Et mødested
I dag driver Lone sit eget firma – Kidam, 
der leverer ydelser til firmaer inden for den 
finansielle sektor. Men hun er sin egen herre, 
og arbejder når det passer ind i dagligdagen. 
Derfor er der også tid til at bruge kræfter på 
Udfordret.dk ved siden af. Og Lone har store 
drømme med sin blog.

Lige nu er Udfordret.dk et sted, hvor forældre 
kan mødes og skrive om deres oplevelser, men 
på sigt så Lone gerne, at det blev til endnu mere. 
Et mødested, der næsten kan fungere som en 

slags introforløb for forældre, hvis børn har 
særlige behov. Og et sted, hvor man kan hente 
information om de bedste og mest nyttige aktø-
rer på området. Det kan være en fysioterapeut, 
der specialiserer sig i børn med særlige behov el-
ler en terapeut, eller noget helt tredje. Samtidig 
skal bloggen fortsætte med at være et sted, hvor 
man søger hen for ikke at føle sig alene.

”Man skal have en oplevelse af ikke at være 
alene med alle sine tanker. Min søn valgte at bo 
hos sin far, fordi han i en periode simpelthen 
ikke kunne lide mig. Og det er svært at håndte-
re,” fortæller hun. ”Folk skal opleve, at de ikke 
er alene. Det hjælper at der er andre i samme 
båd, og at der er et sted, hvor det er ok at lufte 
de tanker, som andre kan finde stødende. Jeg 
har fx oplevet at få et tættere forhold til min 
søn efter, at jeg er blevet mere ærlig omkring de 
forskellige tabuer.”

HANDELS-
SKOLENS STU
– Et særligt tilrettelagt uddannelsestilbud fra handelsskolen

LÆS MERE PÅ HS-STU.DK

Få en uddannelse inden for butik,  
handel, kontor og e-handel

Erhvervsskolen tilbyder dig  
et STU-forløb, som du kan  
bruge til noget, og som er  
100% tilpasset dig

– Gode  
Kammerater 

– Faglige  
udfordringer

– Praktik på  
virksomheder

– Alle skolefag
– Idræt og bevægelse 
– PC, multimedie,  

musikstudie og foto
– Studietur
– Autoværksted, køkken  

og dyrepasning
– Fokus på brobygning til  

dit kommende arbejde  
eller videre uddannelse

Kontaktpersoner: 
Thomas Vørnle      Tlf: 20713311 tv@erhvervsskolen.info
Kristian Pedersen  Tlf: 31156278 kp@erhvervsskolen.info 

Læs mere på www.dinstu.dk & www.erhvervsskolen.info 

UDFORDREDE BØRN
– fører til udfordrede forældre

Hvor går man hen, når man står som forældre til et barn med særlige behov? Når barnet har fået en diagnose eller ikke  
trives – og man som mor eller far ikke aner sine levende råd? Det spørgsmål håber Lone Hecht, som selv er mor til en dreng  
med autismediagnose, at have i hvert fald en del af svaret på

http://hs-stu.dk
http://www.dinstu.dk
http://udfordret.dk
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Mange uddannelser har ikke det miljø, der gør, 
at du kan holde hverdagen ud. Det ved du. Og 
det ved vi. Derfor er AspIT noget helt andet. En 
IT-uddannelse med individualiserede mål, små 
klasser, ro og fred, stabilitet og tjek på tingene. 
Så har du Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) 
og er vild med IT, er AspIT måske noget for dig?

Undervejs i det 3-årige uddannelsesforløb på 
én af landets 10 AspIT skoler kommer du i re-
levant faglig praktik i en IT virksomhed. Med 
udgangspunkt i dit talent og dine interesser får 
du dermed den blanding af teori og praksis, 
der gør, at erhvervslivet vil ansætte dig. Og det 
gør de. Faktisk er 80% af vores elever i beskæf-
tigelse den dag, de får deres eksamensbevis. 
Vil du være én af dem, så meld dig til info- 
møde nu – se hvor og hvornår på aspit.dk. 
Vi glæder os til at se dig.

Tjek AspIT.dk
Uddannelsen til fast job

Her finder
du AspIT:
• Aalborg
• Skive
• Aarhus
• Vejle
• Esbjerg
• Aabenraa
• Odense

• Høje Taastrup
• Næstved
• Rønne

Scan QR

»AspIT at work« video

www.aspit.dk • aspit@aspit.dk • Telefon 33 34 49 01

AspIT En skræddersyet IT-uddannelse
for unge med autisme

http://www.aspit.dk
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Navnet Frie Fagskoler er nu officielt aner-
kendt. I flere år har en stor del af landets 
gamle husholdnings- og håndarbejds-
skoler arbejdet under navnet, men siden 
december, hvor Folketinget vedtog en ny 
lov omkring skoleformen, er det blevet 
helt officielt. Og dermed følger også en 
lang række nye muligheder for skolerne

:: Af Christina Qvistgaard ::
På Vordingborgskolen, som er en af pionererne 
inden for hele projektet, er man fuld af entu-
siasme over de nye muligheder, lovgivningen 
har åbnet for.

Før loven blev vedtaget skulle en tredjedel af 
undervisningen på de Frie Fagskoler have til-
knytning til håndarbejde- og husholdningsfag. 
Det er ikke længere et krav. Kravet er derimod 
ændret til at en tredjedel af undervisningen 
skal være praktiske og erhvervsrettede fag. I 
praksis betyder det, at skolerne nu kan tilbyde 
indslusningskanaler til alle erhvervsuddan-
nelserne. På Vordingborgskolen betyder det, at 
man skal i gang med at bygge værksteder. Men 
selvom de tekniske og håndværksmæssige fag 
bliver styrket, holder man alligevel fast i nogle 
af de gamle dyder.

”Det er positivt for os, fordi vi nu kan bygge 
noget op omkring de 4 indgange til erhvervs-
uddannelserne,” fortæller Vordingborgskolen 
forstander Jette Rønne. ”Men alle vores linjer 
skal stadig lave mad. Det holder vi fast i. 

FREMTIDEN 
SER

STU 4
– FOR UNGE 
MED AUTISME ELLER ADHD

LYNGÅSKOLEN
– DET ER DIT LIV!

STU L
– FOR UNGE 
MED SÆRLIGE BEHOV 
ELLER UDVIKLINGS- 
HÆMNING

STU M
– FOR UNGE 
MED MULTIBLE 
ELLER KOMMUNIKATIVE 
FUNKTIONSNEDSÆTTELSER

WWW.LYNGAASKOLEN.DK

http://www.lyngaaskolen.dk
http://www.horisonten.dk
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HÅNDVÆRK MED HÅNDEN PÅ HJERTET

MULIGHED FOR BOTRÆNING.

VÆLG MELLEM 10 SPÆNDENDE
VÆRKSTEDER.

STU FORLØB MED DIG I FOKUS.

SPÆNDENDE OPLEVELSER.

Vi holder fast i det kreative miljø, fordi vi tror 
på, at mange af vores unge lærer bedst sådan.”

Den bedste form for inklusion
På de Frie Fagskoler har man i flere år haft 
stor succes med at klargøre og afklare elever, 
der enten har brug for et ekstra modningsår 
inden videre uddannelse eller har nogle sær-
lige behov, der skal tages hensyn til. Det gør 
man bl.a. gennem linjerne Parat til Erhvervs-
uddannelse, Ung og på Vej, STU klassen og et 
10. klassesforløb. Fælles for dem alle er, at der 

er fokus på en praktisk indlæring, hvor man 
lærer lige så meget med hænderne som med 
hovedet. Og netop den tilgang til undervis-
ningen gør også, at eleverne kan blandes og 
inkluderes på bedste vis – især i forlængelse 
af, at de fleste elever bor på skolen.

”Vores mål er, at eleverne skal være afklarede, 
når de forlader os. Vi skal vide, hvor de skal 
hen, når de rejser herfra,” forklarer Jette 
Rønne. ”Vores elevgruppe er meget blandet, 
men repræsenterer også den bedste form for 
inklusion. Vi har fx en gruppe Aspergere som 
kommer videre på gymnasie eller hf – og så 
har vi alle dem, der skal videre til erhvervs-
uddannelse. Men vi blander eleverne, og vi 
oplever at flere især STU eleverne bliver løftet 
af den her form for inklusion.”

Den praktiske læring betyder også, at eleverne 
bruger meget tid i praktik. Både på lokale virk-
somheder men også i brobygningsforløb på 
erhvervsuddannelserne. Her drager Vording-
borgskolen stor nytte af tætte samarbejder 
med bl.a. erhvervsskolerne ZBC og CELF og 
SOSU uddannelsen.

Ud over åbningen for håndværksfagene giver 
lovgivningen også plads til, at skolerne kan 
tilbyde mentorordninger til eleverne allerede 
fra de er 16 år. Og det er en rigtig god ide, 
fastslår Jette Rønne. For en mentor giver tid 
til nærvær og positiv voksenkontakt – og det 
har eleverne ofte brug for.

LYS 
UD »

http://www.kongprod.dk
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”Mentorordninger virker gavnligt i forhold til 
at guide de unge, ikke kun i forbindelse med 
deres faglighed, men i alt, hvad de har brug 
for, fortæller forstanderen. ”Det er jo ikke al-
tid kun pga. det faglige, at vores unge har brug 
for et ekstra løft for at kunne gå videre. Og det 
bliver glemt lidt engang imellem.”

I den grad et springbræt
I det år man har arbejde med projekt Frie 
Fagskoler er skoleformen kun blevet mere 

relevant, mener 
Jette Rønne. Med en 
erhvervsskolereform 
der kræver større 
faglighed og højere 
karakterer, er der nu 
endnu mere end før 
brug for et spring-
bræt, for de unge, 
der har lidt ekstra 
udfordringer.

”I forbindelse med 
alt det, der foregår 
på skoleområdet i 
øjeblikket, tror jeg 
slet ikke vi kan fore-
stille os, hvor mange 
unge, der kommer 
til at stå uden nogen 
uddannelse,” forkla-
rer Jette Rønne. 

”Vi skal være med til at løfte dem. Vi er i den 
grad et springbræt. De Frie Fagskoler er nogle 
af de få, der kan give det springbræt, endda i 
endnu højere grad nu.”

”Så fremtiden ser lys ud for vores skoleform.”

«
Fr

em
tid

en
 s

er
 ly

s 
ud

Sputnik STU
En særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse til dig, der ønsker udvikling i et
trygt og rart ungdomsmiljø.

De fleste af de unge på uddannelsen har en diagnose inden for autisme-
området eller har psykiske vanskeligheder. Vi tilrettelægger undervisningen
efter dine ønsker og behov og har hele tiden fokus på at ruste dig og dine
medstuderende til videreuddannelse, arbejde og voksenliv. 

Sputnik STU har uddannelser i København og Hillerød med følgende linjer:
• IT og multimedielinje
• Studieforberedende linje
• HF Praktiklinje
• Kursus og Praktiklinje

Læs mere om dine uddannelsesmuligheder på www.sputnikstu.dk

Du er altid velkommen til at kontakte os for et besøg eller komme i gratis praktik,
så du kan fornemme stemningen hos os, inden du beslutter dig.

Sputnik STU 
København
Svanevej 14.

2400 Kbh. Nv.

35351584 / 20312188

mhr@skolensputnik.dk

Sputnik STU 
Hillerød
Sdr. Jernbanevej 13

3400 Hillerød

48262020 / 26180286

hpe@skolensputnik.dk

Sputnik tilbyder også:

SkolenSputnik dagbehandling for elever op 
til 10. klasse.

SputnikKollegiet og SputnikHyblerne 
§107 botilbud.

HF Inklusion med mulighed for HF-eksamen.

læs meget mere på www.skolensputnik.dk

http://www.sputnikstu.dk
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2015

Aarhus
8. september

kl. 9-17

Vejle
9. september

kl. 9-17

Odense
10. september

kl. 9-17

Roskilde
16. & 17. september

kl. 9-19  &  kl. 9-14

Kom og besøg messen i  
september og bliv afklaret  
på netop DIN fremtid!

Se mere her: udifremtiden.dk
 facebook.com/udifremtiden

http://udifremtiden.dk
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:: Af Peter Christensen, Ligeværd ::
Det er ikke tilstrækkeligt, måske snarere ska-
deligt og stigmatiserende, at klæbe en alenestå-
ende diagnose som for eksempel ADHD på en 
ung. Det er nødvendigt at dykke længere ned 
for at forstå, og ikke overraskende har flertallet 
af de unge flere belastninger at slås med. Det 
dokumenterer en undersøgelse foretaget på 15 
af FUS Ligeværds uddannelsessteder.

38 % af de unge i undersøgelsen har 5 eller flere 
belastninger at slås med samtidigt. Den 1. juli 2014 
bestod gruppen af 16-25 årige af 655.956 individer 
(Danmarks Statistik). Antager vi, at 4-5 % af grup-
pen af 16 -25 år har særlige behov, hvilket ikke er 
urealistisk højt sat, svarer det til at 26-32.000 unge 
har særlige belastninger at slås med. En stor del af 
disse vil have flere samtidige belastninger.

I 2013 var 5.500 unge med særlige behov i gang 
med en STU. De belastninger som undersøgel-
sen registrerer er:
• 82 % har indlæringsproblemer
• 70 % har sociale problemer (ofte i form af svage 

eller manglende relationer, ensomhedsproblemer)
• 64 % har psykiske problemer  

(ofte i form af lavt selvværd)
• 61 % har fysiske problemer  

(herunder ADHD, autisme, Downs etc.)
• 56 % har manglende almindelige daglige 

færdigheder
• 35 % har vanskeligt ved at styre deres økonomi

• 14 % har misbrugsproblemer
• 4 % er belastet af kriminalitet
• 2 % har boligproblemer

De hyppigst forekommende belastninger er 
indlæringsproblemer og sociale problemer, 
mens kriminalitet og boligproblemer kun er 
sjældnere forekommende. 91 % af de unge har 
mindre end 9 års skolegang eller har afsluttet 
9 års skolegang uden afgangsprøve. 67 % har 
ingen erfaringer fra arbejdsmarkedet, når de 
starter på uddannelsesstedet.

Undersøgelsen samler og dokumenterer en gene-
rel oplevelse og viden fra uddannelsesstederne: 
De unge har en hel ”buket” af udfordringer, som 
nødvendiggør en helhedstænkning i indsatsen 
og pædagogikken. Det er afgørende, at uddan-
nelsesstederne har et rummeligt læringsmiljø 

og en pædagogik, der møder hele den unge og de 
motivationer og potentialer hver enkelt ung har.

Vurderingerne i materialet er foretaget af 
vejledere og kuratorer på uddannelsesstederne.
Undersøgelsen er udarbejdet i samarbejde med 
Kim Madsen, indehaver af konsulentvirksom-
heden analyze!.

Følgende uddannelsessteder har 
deltaget i undersøgelsen:
• 21’eren   • Bo/Skole/Job

• Center for job og oplevelse  • Det Gl. Mejeri

• Elmelund   • Friheden

•Det ny Havredal  • Heragården

• Høng Erhvervsskole  • Nr. Vesterskov

• PMU Sindal   • Sdr. Lundgård

• Skolen Hjuldamperen  • Troldkærskolen

• Tinnetgård Bo- og Erhvervstræning

En særlig belastning 
står sjældent alene

En dokumentation foretaget på uddannelsessteder i Ligeværd – omfattende 227 elever – taler deres tydelige sprog: Næsten alle unge 
med særlige behov, har adskillige belastninger at slås med på samme tid, viser en undersøgelse foretaget af Ligeværd

20
15 Hold dig opdateret

UNGDOMSUDDANNELSER 2015
– med samtlige erhvervs- og  
gymnasiale uddannelser

Et nærmest uundværligt opslagsværk  
for vejledere og andre undervisere.

Uddannelsesbogen 2015
– for unge med særlige behov
Bogen henvender sig til en bred målgruppe.  
Fagfolk (undervisere, pædagoger, sagsbehandlere 
m.v.). Samt pårørende  
til unge, som kan være  
inden for disse uddan- 
nelsers målgrupper. 

Få svar på dine spørgs- 
mål og et samlet over- 
blik over tilbud og alt  
det lovmæssige!

Se mere og 

bestil bøgerne her: 

www.ua.dk

http://ua.dk
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”Min umiddelbare tanke er, at det ikke over-
rasker mig at de har mange belastninger. At de 
har noget at kæmpe med både med indlæring, 
de sociale kompetencer og på det personlige 
plan,” lyder Lene Tanggaards første reaktion.

”Jeg ved ikke om det er ny viden, men det doku-
menterer og bekræfter, hvorfor det er en opgave, 
som kræver omtanke og læringsmiljøer med tid 
og rum til at eksperimentere og også at fejle.”

Lene Tanggaard understreger, at det er vigtigt 
vi ikke forledes til at tro, at hjælpen til de unge 
skal tage afsæt i alle de problemer, de bærer 
med sig.

”Det er vigtigt, at de ikke hænger fast i den 
bagage de har med, og derfor er det vigtigt 
at forstå, at det afgørende redskab her er en 
helhedsorienteret pædagogik. Det handler om 
at bringe dem et andet sted hen og gennem 

rummelige og faglige lærings-
miljøer at give dem en anden 
identitet.” 

Lene Tanggaard pointerer, at undersø-
gelsen kun giver et øjebliksbillede af deres 
situation og den bagage de har med sig, men 
det giver ikke en beskrivelse af de muligheder 
og potentialer, de unge har og kan udfolde i det 
rigtige læringsmiljø.

Hun giver i den forbindelse et eksempel på et æn-
dret læringsmiljø med rum og tid til at eksperi-
mentere fra en folkeskole, hun nyligt har besøgt. 
De havde opfinderuge, hvor læringen foregik på 
en anden og mere konkret faglig måde. De skulle 
deltage i en konkurrence, og det blev Mathias og 
Peter, som begge har ADHD, der vandt konkur-
rencen. De havde udviklet en trafik-app. En 
anden pædagogik, et andet og mere kreativt læ-
ringsmiljø kom i spil – og vupti – var det nogle af 

de elever, der ellers 
er i baggrunden, der 
var helt i front.

”Det er altid en 
risiko med unge med 

mange og store proble-
mer, at man kommer til 

at fastholde dem i det der er 
svært. Det er afgørende, at de bli-

ver mødt med fagligheden. Det er her afsættet 
er til at arbejde med andre problemer og til at 
give dem en anden identitet, så de ikke hænger 
fast i problemerne. Fagligheden og faget er et 
fantastisk redskab i den forbindelse,” forklarer 
hun og fortsætter: ”Når man møder den unge 
med faget, som Ligeværds uddannelsessteder 
gør, får man muligheden for at få afdækket de 
unges motivation og deres potentialer. Og dét 
er det vigtige: At vi går fra fokus på proble-
mer til fokus på muligheder. Fagligheden er 
drivkraften til at møde dem i et læringsmiljø, 
hvor de får mulighed for at dykke ned i det de er 
gode til, og hvor de kan få sejre og der er afsæt-
tet til ny læring.”

Ligeværd har bedt professor Lene Tanggaard, Aalborg Universitet, at 
kommentere Ligeværds undersøgelse af eleverne på uddannelsessteder 
i FUS (Foreningen af Uddannelsessteder, Ligeværd).

Vi går nye veje
Specialisterne går nye veje og har 

grundlagt en ungdomsuddannelse 

for mennesker med autisme, 

der baserer sig på nærhed til 

erhvervsvirksomheder  hvor 

Specialisternes egne konsulenter 

indgår som rollemodeller.

Kontakt vores Uddannelsesleder, 

eller læs mere om os på 

www.specialisterne.dk 

Bo- & Erhvervsskole
Tinnetgaard

Tinnetgaards faglinier:
 • STU-uddannelse
 • Landbrugsværksted, 70 ha
 • Skov- og naturværksted, 50 ha
 • Traktor- og metalværksted
 • Bil- og scooterværksted
 • Dyreværksted, 6 heste, egen ridehal
 • Pedel- og tømrerværksted
 • Køkken- og botræningsværksted
 • Skole- og EDB-værksted
 • Interne praktik- og skåneforløb
 • Eksterne praktikforløb

På Tinnetgaard undervises og
arbejdes der efter mesterlæreprincippet.

Der stilles en scooter til elevens
rådighed, og ydes hjælp til erhvervelse 

af kørekort til traktor eller bil.

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

På Tinnetgaard er der egen 
ungdomsklub.

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

For mere information:

Faglighed og rummelighed 
er drivkraften

:: Af Peter Christensen, Ligeværd ::

http://www.specialisterne.dk
http://www.tinnetgaard.dk
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:: Af Louise Kastrup Scheibel, kommunikations-
medarbejder. Fotos: Montgomery ::
Der er autismen. Og så er der spiseforstyr-
relserne, angsten, depressionerne, OCD’en og 
den selvskadende adfærd. Pigerne over 18 år, 
som bor på Specialområde Autismes tilbud, 
Dannebrogsgade, i hjertet af midtjyske Viborg 
har alle en kompleks bagage med sig, når de 
flytter ind.

”Pigerne, som vi kalder dem, har først og 
fremmest en autismediagnose. Men når de 
flytter ind hos os, er deres tillægsdiagnoser 
blandt andet i form af spiseforstyrrelser eller 
selvskadende adfærd så fremtrædende og i 
nogle tilfælde livstruende, at det er dét, vi som 
fagpersoner i første omgang har fokus på. Vi 
ved udmærket godt, at vi skal ned under vand-
overfladen til den del af isbjerget, som vi ikke 
kan se, men det kan vi ikke i begyndelsen,” 
forklarer socialpædagog Helle Vallentin, der 
er pædagogisk leder i døgntilbuddet Danne-
brogsgade.

Helle Vallentin uddyber, at medarbejderne 
betegner den første del af pigernes ophold 
som en afstressningsfase. Det betyder, at de 
flytter ind i – som regel for første gang i deres 
liv – autismevenlige rammer med struktur og 
visualisering. Dertil har de medarbejdere om-
kring sig hele tiden, som gør alt for, at pigerne 
med autisme kan føle sig trygge og aflastede. 
En del af afstressningsperioden går også ud 
på, at medarbejderne har fokus på at få lov til 
at tage over på så mange praktiske gøremål i 
hverdagen for pigerne som muligt, så de ikke 
skal bruge den lille grad af energi, de har på 
fx at handle eller vaske tøj. Tesen er, at deres 
energi skal bruges på at få det bedre.

”Når en pige flytter ind, er hun ofte præget af 
en voldsom angst. Derfor gælder det for os som 
fagpersoner om at skabe et så afstressende miljø 
for hende som overhovedet muligt. Vi stiller få 
krav og tager ansvaret, men ikke kontrollen. 
Men vi tager ansvaret for relationen og for alle 
de praktiske gøremål i hverdagen. For det er jo 

krav, der giver hende stress, og som tager ener-
gien fra det, hun skal arbejde med. Man kan 
sige, at vi giver hende muligheden for at bruge 
energi på at  udvikle sig selv, fortæller ergotera-
peut i Dannebrogsgade, Hanne Månsson.  

Sen diagnosticering
Medarbejderne i Specialområde Autismes 
døgntilbud Dannebrogsgade oplever, at piger-

Bo/Skole/Job
– Det virkelige liv på hver sin måde –

Til unge over 18 med  
behov for en særlig  
indsats - på vej mod  
uddannelse eller  
beskæftigelse.

➢	Botræning (interne)

➢	Hjemmevejledning 
(eksterne)

➢	Udviklingsorienterede 
forløb målrettet ud-
dannelse eller job

 o Virksomhedspraktikker
 o Skole

Stavangervej 9
8600 Silkeborg
86 80 45 22
info@boskolejob.dk
www.boskolejob.dk

• Tilbyder STU 
• Afklaring og ressourceforløb

- for unge med særlige behov, 
som sikrer personlige sociale og 
faglige kompetencer. Grundlaget 
for et selvforvaltende voksenliv.

STARTSKUDDET

- en helhedsløsning, hvor den unge ikke bliver opgivet og bortvist

Gl. Præstøvej 22 • 4735 Mern • www.startskuddet.dk • Tlf.: 55 93 03 05

• Bosteder
• Fællesskole
• EHS
• Kulturhus
• Klinik 
• Klub

Erhvervs- og 
håndværksskole

”Vi skal hjælpe pigerne 
         til at nå så langt, 
 som det er muligt”

http://www.boskolejob.dk
http://www.startskuddet.dk
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nes autisme typisk ikke bliver ”opdaget” før i 
teenageårene. Derimod er det tillægsdiagno-
serne, som bliver synlige i form af for eksempel 
spiseforstyrrelse eller selvskadende adfærd. 
Medarbejderne vurderer, at pigerne bliver 
”spottet” senere end drengene, fordi de i skolen, 
langt hen ad vejen finder ud af at tilpasse sig. 
De er kloge, pæne, stille piger, der laver lektier, 
og som ikke gør væsen af sig. 

Pigerne med autisme er også dygtige til at 
kopiere adfærd og forsøger derfor at begå sig i 
forskellige sammenhænge. Men det begynder 
typisk at blive vanskeligt for dem, når de når 
12-13 års alderen, hvor der også sker mange 
fysiologiske forandringer. Pigerne har svært 
ved at kunne bearbejde alle de indtryk, som de 
møder. Ligeså forstå mange af de forskellige 
sammenhænge, hvor det bliver forventet, at de 
kan manøvrere. 

Behov for at opnå kontrol
Oplevelsen af ikke at magte eller lykkedes med 
tingene vender pigerne indad, og det er dette, 
der begynder at give sig udslag i tillægsdiag-
noser som spiseforstyrrelser, selvskadende 
adfærd, angst og OCD.  
 
”Pigerne med autisme har ikke et klart billede 
af deres identitet. Den selvskadende adfærd, 
spiseforstyrrelsen mm. tjener dermed et formål 
for pigerne. Her får de en tydelig identitet. I 
disse lidelser ligger der nemlig rigtig megen ad-
færd, de fx kan læse om og kopiere. De forsøger 
at stykke en identitet sammen alt efter, hvad 
de oplever fungere i forskellige situationer. 
Men det gør dem forvirrede, for der er mange 
sammenhænge at skulle afkode og fortolke, 
hvilket de mangler hjælp til at kunne blandt 
andet på grund af deres lave forestillingsevne. 
Som følge heraf kæmper pigerne med autisme 
også alle med en oplevelse af indre kaos og lavt 
selvværd til følge,” siger pædagogisk leder Helle 
Vallentin.  

Én af pointerne er, mener Dannebrogsgades 
medarbejdere, at pigerne har fået deres autis-
mediagnose sent i livet. Det betyder, at nogle 
af tillægsdiagnoserne måske netop er opstået 
eller er så fremtrædende, fordi det udspringer 
i, at de ikke er blevet forstået på deres autisme. 
Det ved man ikke forskningsmæssigt, om det 
er rigtigt. Men medarbejderne oplever, at når 
pigerne hos dem bliver mødt med en autis-
metilgang i form af blandt andet struktur og 
visualisering, så nedtones symptomerne fra 
tillægsdiagnoserne med tiden.

Fokus på selvforståelse
Når pigen har boet i døgntilbuddet Danne-
brogsgade et godt stykke tid, hvor tryghed, af-
stressning og et både tillidsfuldt og troværdigt 
personale har holdt det, de lover og lovet det, de 
holder, når pigen til en ny fase. 

”Selvforståelsesforløb bliver det næste skridt. 
Vi skal sammen med pigen finde ud af, hvad 
det er for en autisme, hun har, så vi kan hjælpe 
hende med at finde netop de strategier, som 
der passer til hende. Pigens angst, OCD eller 
andet er meget drænende og energikrævende. 
Hun har svært ved at slippe det, for så føler 
hun ikke, at hun har noget tilbage i sit liv og 
bliver usikker på, hvem hun er. Det er hendes 
faste holdepunkt, hendes overlevelse, men også 
hendes hæmsko. Så derfor består vores arbejde 
i høj grad også af i samarbejde med pigen at 
finde ud af, hvad vi kan forsøge at sætte i stedet 
for OCD’en, spiseforstyrrelsen, eller lignende. 
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Autismevenlige rammer og  
et troværdigt personale, der 
 arbejder med selvforståelse  
  og relationer. Det er nogle af  
 kodeordene for døgntilbuddet  
Dannebrogsgade i Viborg, der er  
en del af Specialområde Autisme  
i Region Midtjylland.  
Mød her landets eneste helheds- 
  tilbud til piger med autisme,  
      der har spiseforstyrrelser,  
             selvskadende adfærd eller  
                andre tillægsdiagnoser.

»

MARIE GRUBBE
SKOLEN

3- årig særligt tilrettelagt ungdoms-
uddannelse (STU) med den unge i centrum

Marie Grubbe Skolen arbejder bl.a. med unge med
Downs syndrom, Tourettes syndrom, Williams syndrom
og unge med forskellig grad af mental retardering og
udviklingsforstyrrelser med og uden diagnose.

Med udgangspunkt i den enkelte elevs funktionsniveau
tilbyder vi et helhedspædagogisk tilbud med bl.a.:

• Botræning
• Tilvalgsfag 
• Individuelt tilrettelagt praktik
• Rejser og Studieture
• Efterskole ungdomsliv og netværk

MARIE GRUBBE
ALSLEVVEJ 25

4850 STUBBEKØBING

www.mariegrubbeskolen.dk
mariegrubbe@guldborgsund.dk

Tlf. 5473 2920

http://www.mariegrubbeskolen.dk
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For unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, herun-
der Autisme Spektrum Forstyrrelser/Aspergers Syndrom og et 
særligt talent og interesse for it.

Uddannelsen foregår i København og på Frederiksberg og  
tilrettelægges i samarbejde med eleven ud fra elevens behov  
og interesser. 

Fag og aktiviteter, som indgår i uddannelsen:
✓ Teknik, multimediedesign og programmering 
✓ Dansk, matematik, engelsk og samfundsfag
✓ Idræt og friluftsaktiviteter
✓ Kompetencegivende kurser, fx PC-kørekort, 
 hygiejnekursus og førstehjælp
✓ Undervisning og støtte i bl.a. mestringsstrategier  
 og botræning 
✓ Årlig STUdietur og sociale arrangementer  
✓ Praktik i eksterne virksomheder

STU-It tilbud

Thomas Pinndal, Leder af STU
Tlf: 3814 0861 Mail: t.pinndal@hki.dk

Kontakt - HKI

Derfor bliver vi nødt til at gå bag ved for ek-
sempel, at hun kaster op. Hvorfor gør hun det? 
Hvorfor straffer hun sig selv? Måske handler 
det om, at hun ikke føler, at hun lykkes, eller 
at hun ikke ved, hvad hun ellers skal. Hvordan 
kan vi hjælpe hende med at nå det, som hun 
ønsker? Ofte handler det om, at pigen har 
svært ved at vide, hvad det handler om, og hun 
får ikke sat de rette ord på det. Over tid hober 
tingene sig op og når uoverskuelige højder. Der-
for bliver det kanaliseret over i for eksempel en 
spiseforstyrrelse, hvor hun oplever at have den 
fulde kontrol, forklarer Hanne Månsson. 

Tydelige rammer med  
detaljegrænser 
For hver beboer på afdelingen i Viborg bliver der 
udarbejdet individuelle systemer. Afdelingen 
praktiserer få, men tydelige rammer. Pigerne 
kan kun rumme få medarbejdere, og det forsøger 
man at tage højde for. Men de samme personer 
kan ikke altid være på arbejde, og netop derfor 
gør medarbejderne meget ud af at udarbejde 
detaljerede scripts på, for eksempel hvordan 
man hjælper en beboer med at vaske tøj helt ned 
i detaljen om, hvordan sokkerne skal hænge. 

I det hele taget er der mange situationer, hvor 
medarbejderne i Dannebrogsgade skal have en 
tydelig holdning til, hvor rammerne skal være. 
Fx i forhold til indkøb af mad, hvor det for pi-
gerne ikke er ligegyldigt, hvilken type bønner, 
der bliver købt, om det er økologisk, hvordan 
det ser ud med næringsstofferne osv. 

”Vi bliver hele tiden udfordret på vores faglighed 
med denne målgruppe. Derfor er det også meget 
vigtigt for os som medarbejdere, at vi ofte får 
støtte udefra i form af Specialområde Autismes 
konsulentenhed Autismefokus. Her henter vi 
ofte psykologisk og pædagogisk vejledning, så 
vi hele tiden sikrer, at vi giver vores beboere det 
bedste autismetilbud som overhovedet muligt,” 
forklarer afdelingsleder, Lone Tholstrup. 

Udvikler kvindernes identitet
En stor del af selvforståelsesforløbene for 
pigerne handler om at få udviklet deres iden-
titet. Altså den del som ikke er forbundet med 
spiseforstyrrelse, selvskadende adfærd mv. 
Medarbejderne forsøger sig som detektiver, 
der efterhånden får sporet sig ind på, hvad der 
motiverer og giver mening for den enkelte.

”Vi skal sammen med pigen finde ud af, hvad det er 
for nogle mekanismer, der er inden i hende: Hvad 
er hun for en? Det er typisk svært for beboerne 
at finde mening. Derfor skal vi kunne byde ind 
med elementer, som kunne være meningsfyldt i 
pigens hverdag og få opbygget en struktur. På en 
lang række områder skal vi afklare, hvor langt vi 
kan komme med netop denne pige med autisme. 
Herunder også spørgsmålet  om, hvor meget støtte 
hun skal have og til hvad. Skal hun have hjælp 
til at stabilisere en døgnrytme og struktur i sin 
hverdag?, kan hun klare hverdagen selv?, får hun 
kun mad, hvis vi sørger for at lave den?, ligesom der 
er mange aspekter i forhold til job og uddannelse, 
der skal afklares,” siger Hanne Månsson.

Forældre er nøglepersoner
Specialområde Autismes døgntilbud Danne-
brogsgade i Viborg har eksisteret i knapt tre år 
og især på ét område er medarbejderne blevet 
endnu skarpere; indflytning af nye borgere.

”Når vi hører om en ung pige med autisme, 
som skal flytte ind hos os, er der ofte tale om et 
”panik-mode” hos sagsbehandler, forældre til 
pigen mv. Der skal bare ske noget lige NU. Men 
her er vi blevet klogere med tiden. Så vi går ikke 
i panik, men påbegynder i stedet et forløb, der 
kan tage op til flere måneder, inden pigen flyt-
ter ind. Et såkaldt brobygningsforløb mellem os 
og den hjemmeboende pige og hendes forældre. 
I dette ligger det allermest væsentlige; nemlig 
relationsop-
bygningen 
mellem os,” 
beretter afde-
lingsleder Lone 
Tholstrup.

Pædagogisk 
leder Helle Val-
lentin uddyber: 
”Forældrene 
er vigtige 
nøglepersoner 
for os. For os 
gælder det om 
at gøre foræl-
drene trygge, 
så de kan ”give 

Ulvedalsvej 30-34  |   7470 Karup J.   |   Tlf. :  86 66 22 68

detny@havredal.dk  |   havredal.dk

90 %
går direkte i job
efter uddannelse

på skolen
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http://www.hki.dk
http://www.havredal.dk
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slip” og lade os tage over. De skal have tillid 
til os, og vi lader dem være eksperter på deres 
barn. Vi besøger dem, udarbejder undersøgel-
ser, vi observerer pigens adfærd. Vi afdækker, 
hvor vi kan møde hinanden, og hvor vi ikke 
kan. Hvor meget visualiseret støtte skal hun 
have, hvad giver mening for pigen, og hvor er 
det, at det ramler?”

Udover at vægte et tæt og godt samarbejde 
med de unge kvinders forældre, er der også et 
netværk af psykiater, egen læge, kommunal 
sagsbehandler, jobkonsulent mv., hvor der 
ligger meget arbejde i for medarbejderne at få 

systemerne til at tale sammen og forstå hinan-
den i pigens favør.  

”Vi ser os selv som et rehabiliterende tilbud, hvor 
pigerne opnår en stabilisering. Det er vidt for-
skelligt, hvad der er en ”succes” for den enkelte. 
For nogle er det egen bolig med minimal støtte. 
Men det er ikke målet for alle. Vi skal rykke dem 
så langt, som det er muligt. Vores faglige mål 
er, at vi skal ende med hos hver enkelt beboer 
at lave et mindre indgribende tilbud til dem, 
når de fraflytter, end da de flyttede ind hos os,” 
forklarer afdelingsleder Lone Tholstrup.
Denne artikel har også været bragt i Autismebladet 

FAKTA: Om botilbuddet  
Dannebrogsgade, Viborg  
(Specialområde Autisme)

Gode råd til forældre og fagpersoner om mennesker med  
autisme og spiseforstyrrelse/selvskadende adfærd

• Eneste helhedsautismetilbud i landet 
til målgruppen voksne med autisme 
(18+) og tillægsdiagnoser som spise-
forstyrrelser og selvskadende adfærd . 

• Afdelingen består også af to andre 
enheder, hvor der tilsammen bor 24 
borgere .

• Afdelingen fungerer som et midlerti-
digt botilbud, der består af lejligheder 
og har internt beskæftigelses- og 
uddannelsestilbud .

• En del af specialområdets samlede 
Viborg-tilbud fungerer som udslus-
ningstilbud – en mellemstation mel-
lem døgntilbud og flytning til hjem-
kommune .

• For særligt at understøtte den enkelte 
borgers udvikling er der i dele af Dan-
nebrogsgade indrettet et pigemiljø for 
de, som har behov for det . 

• En stor del af det pædagogiske 
arbejde foregår som 1:1 støtte i lejlig-
hederne, botilbuddet fungerer derfor 
ikke som bofællesskab . 

• Læs mere om afdelingen på  
www .sau .rm .dk/tilbud

• Bevar roen!
• Vær nysgerrig på sammenhængen 

mellem fx at kaste op eller at skære sig . 
Hvad var det, som udløste det? Det er 
her fokusset skal være, ikke på selve 
handlingen . 

• At kaste op eller at skære sig er forlø-
sende for de unge kvinder med autisme, 
men årsagen til, at de unge kvinder gør 
det, er individuel .

• Udarbejd en plan med den unge kvinde 
for, hvad der kan hjælpe hende, når hun 
får lyst til at gøre skade på sig selv . På 
den måde kan selvskaden måske helt 
undgås . 

• Udarbejd en plan med den unge kvinde 
for, hvad der skal ske, når den selv-
skadende adfærd opstår . I forhold til 
at skære sig, kan det være, hvem der 
tager med på skadestuen, at der findes 
plaster frem, hvem der bliver hos hende 
efter skadestuebesøget .

• Forhold jer aldrig følelsesmæssigt til 
det, der sker . Hvis forældre handler i 
affekt, gør den unge det også .

• Neurotypiske mennesker vil gerne have, 
at handlingen giver mening, men det gør 
det ikke . Kun for den unge kvinde med 
autisme .

Paderup Gymnasium
Apollovej 64
8960 Randers SØ
8641  6677

STX for unge med autisme

Paderup Gymnasium tilbyder en 3-årig 
studentereksamen for unge med autisme.

Vi har fokus på struktur og overblik.
Vi optager kun 12 elever i klassen.
Vi tilbyder individuel mentorstøtte.

Paderup Gymnasium har 7 års erfaring 
med undervisning af unge med autisme.

Find vores informationsfolder på: www.paderup-gym.dk

Ahorn Allé 3-5
4100 Ringsted
Tlf. 5768 2500

Kontakt
Faglærer Henrik Deleuran
hede@zbc.dk, 4171 0923

zbc.dk/stu.aspx

     Auto 
IT og m

edier 

botræning, kost og motion

STU - Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Vi arbejder også med 

http://www.paderup-gym.dk
http://zbc.dk/stu.aspx
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:: Af Christina Qvistgaard ::
”Langt de fleste af vores unge vil have meget 
svært ved at fungere i folkeskolen, som 
den ser ud i dag,” fastslår viceforstander 
Michael Jensen. ”Fordelen ved, at vi kun 

har unge med særlige behov er, at vi kan 
indrette vores hverdag, så den tilgodeser de 
unges udfordringer og sikrer, at de får den 
normering og pædagogiske opdækning de 
har brug for.”

At skabe 
unge men-
nesker, der kan gå ud i livet med handlekraft 
og tro på sig selv, har været Aabæk Efterskoles 
varemærke siden 1970. Og man lykkedes med 
projektet, fortæller Michael Jensen. Langt 
den overvejende del af eleverne går videre til 
uddannelse og en meningsfyldt fremtid, når 
de forlader skolen. Specialefterskolerne kan 
noget som andre skoleformer ikke kan – og 
de skal blive ved med at blive opfattet som en 
essentiel del af det danske uddannelsesland-
skab, mener man i Aabenraa.

”Specialefterskolen som helhed har en meget 
vigtig plads i systemet. Vi kan ikke undværes 
og ville efterlade et stort vakuum, hvis vi ikke 
var her. Vores mål er, at de elever, der ikke kan 
lære på den traditionelle måde kan møde succes 
i deres indlæring,” forklarer viceforstanderen. 
”Her stiller vi krav de rent faktisk kan hono-
rere. Men vi er på ingen måde en menneskelig 

Specialefterskolerne har i snart mange år været en redningsplanke for de unge, der ikke 
i første omgang passer ind i det traditionelle uddannelsessystem. En folkeskole i kon-
stant forandring gør kun efterskolernes plads i systemet endnu mere vigtig, mener man 
på landets ældste specialefterskole Aabæk Efterskole i Aabenraa

Få endnu mere ud af Ligeværd:
Læs Uddannelseskataloget

.

.

.

LIGEVÆRD     MERE VÆRD

Ligeværds uddannelseskatalog omfatter godt 100 forskellige tilbud
på skoler og uddannelsessteder tilknyttet Ligeværd.
Ligeværd arbejder for, at alle unge får muligheder for uddannelse
og en fremtid på arbejdsmarkedet.

Ligeværd mener, at det betyder:

at der skal være en mangfoldighed og bred vifte af tilbud til børn og
unge med særlige behov
at unge med særlige behov skal have et retfærdigt forsørgelsesgrundlag
at uddannelser til unge med særlige behov skal være stats�nansierede,
så der ikke forekommer store forskelle på tilbuddene mellem kommunerne

Ligeværd arbejder for børn og unge med særlige behov og deres
forældre, så vi i fællesskab kan komme urimeligheder til livs. Under
Ligeværds organisation er der en lang række tilbud, som er tilpasset
til unge med særlige behov og deres forudsætninger og vilkår.

I fællesskabet i Landsforeningen Ligeværd har forældre, pårørende og
og fagfolk mulighed for at møde hinanden og samarbejde for bedre vilkår
til unge med særlige behov. I Unge for Ligeværd (UFL) har de unge
muligheder for at møde hinanden og have et socialt og venskabeligt
fællesskab.

Du �nder Uddannelseskataloget på www.ligevaerd.dk

En kattelem for dem,  
der lærer anderledes

http://www.ligevaerd.dk
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skralde-
spand. 
Vi er en 
kattelem og 
et alternativ 
for dem, der 
har brug for 
læring på 
en anden 
måde.”

Rumme-
lighed og 
plads

De fleste af skolens elever består af unge med 
indlæringsvanskeligheder samt enkelte med 
diagnoser inden for ADHD og Autismespek-
tret. Det de møder på Aabæk Efterskole er en 
rummelighed og plads til individet, som det 
med øget inklusion i folkeskolen, er blevet 
svær at finde i det traditionelle system.

”Vores lærere er tændt af et socialt engage-
ment, der ligger ud over deres faglighed. De 
tror virkeligt på det med at praktisere aner-
kendende pædagogik og på at møde de unge, 
der hvor de er,” fortæller Michael Jensen.

Og det med at møde de unge, hvor de nu 
engang befinder sig, er ikke bare en kliche. Vil 
en elev arbejde med dyr, får han ikke besked 
om at klare sig bedre i matematik. Nej, man 
tager gummistøvlerne på og går ud og kigger 
nærmere på dyrene – og hjælper eleven med 

at finde det rette ambitionsniveau i forhold 
til evner og muligheder. Eleven bliver måske 
aldrig gårdejer, men medhjælper kan være en 
mulighed. Der skal forventningsafstemmes.

”Undervisningen skal rettes til i forhold til 
eleven,” fastslår Michael Jensen. ”Og det er 
netop det vi kan på efterskolerne.”

Udendørs liv
På Aabæk Efterskole har man elever fra 14-18 
år. De fleste er normeret til 1-2 år. Uanset alder 
har man valgt ikke at klasseinddele de unge. 
Der bliver kigget mere på interesser end på 
alder. Eleverne er fordelt på 7 linjer bl.a. heste, 
køkken, jordbrug og håndværk. Uanset hvilken 

linje de vælger, er der dog meget fokus på uden-
dørsliv. Skolen ligger naturskønt tæt på skov og 
strand og med 24 hektar at boltre sig på, er der 
alle muligheder for at nyde den friske luft.

Og de unge har da også svært ved helt at 
slippe deres tid på Aabæk Efterskole, fortæller 
Michael Jensen.

”Når vi møder vores tidligere elever på gamle 
elevdage, hører vi en masse gode historier, om 
hvad de foretager sig nu. Men vi hører også 
om, at de tænker meget på deres tid på skolen. 
For en stor del af dem, har deres år her været 
en tid med nogle af de tætteste forhold, de har 
haft til andre mennesker.”

Struktur for den unge. 

Personlig udvikling.

Respekt for den enkelte.

 Individuel undervisning.

Nærvær blandt kammerater.

Godt humør. 

Ballast i livet.

Reflektere over fremtiden. 

Ærlig over for dig selv og andre.  

Tryghed i hverdagen.

Tid til eftertanke.

Energi til at ville mere.

Tro på fremtiden. 

Mulighed for efterværn 
eller §107

STU Springbrættet - Uddannelsestilbud for unge med særlige behov
Bavsøvej 25 · 9632 Møldrup · Tlf.: 4042 2605 · E-mail: kc@sb-stu.dk · www.springbrættet-stu.dk

På Marjattas STU vægtes det individuelle og det sociale element  
lige højt i uddannelsen.

Når man er ung og skal finde sin plads i livet, er det vigtigt at 
focusere på at få afklaret  
– hvem er jeg?  – hvad drømmer jeg om at nå i livet?  
– hvad kan jeg selv – hvad skal jeg have hjælp til?

På Marjattas STU får du udfordringer både til hoved, krop og sjæl. 

Marjatta
Strandvejen 15 · 4733 Tappernøje

Tlf. 5596 5119 · marjatta@marjatta.dk 
www.marjatta.dk

På det individuelle udviklingsplan  
arbejder vi med: 
– Motivationskort
– Sangkor (både sangterapi og fælleskor) 
– Håndværk (træsløjd, filteteknikker,  

symaskinekørekort, elværktøj, pileflet, 
køre-kort til golfvogn, glas, smedning, 
design)

På det sociale udviklingsplan  
arbejder vi med: 
– Årstidsfester
– Skuespil 
– Studietur
– Virksomhedsbesøg
– Sport og bevægelse

Hvor går den 
røde tråd i dit liv?

http://www.springbrættet-stu.dk
http://www.marjatta.dk
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:: Af Christina Qvistgaard ::
Horisontens succes skal ifølge bagmanden selv 
tilskrives en dyb forankring i lokalsamfundet, 
godt netværk, medarbejdere med pionerånd og 
ikke mindst nogle skønne unge mennesker og 
så masser af kompromisløst hårdt arbejde.

”For os har netværk 
været kodeordet. 
Man skal have opdyr-
ket det inden, man 
går i gang,” fastslår 
Paw Koch. ”Jeg har 
haft med STU at gøre 
næsten siden loven 
blev indført, og jeg 
bor her på Stevns. 
Store Heddinge er et 
rigtig godt sted for 

en STU. Der er gåafstand til 
alle faciliteter – læge, apotek, 
sportstilbud, rådhus osv.”

”Det er virkelig blevet et netværksprojekt, og 
folk kommer sågar ind fra gaden og ønsker at 
involvere sig. Senest har lokale ildsjæle ønsket 
at samarbejde om integration af asylansøgere 
og oprettelse af socialøkonomisk virksomhed i 
den henseende. Og praktikpladserne kommer 
næsten af sig selv – hjulpet på vej af en dygtig 
lokalt forankret praktikvejleder med kontak-
terne i orden i lokalsamfundet. Så vi har været 
så privilegerede, at det har været forholdsvist 
enkelt at få tingene til at køre, selv om det selv-
følgelig også har krævet meget store mængder 
blod, sved og tårer,” forklarer forstanderen. 
”Vi har mange lokale virksomheder, som tager 
stort socialt ansvar, og så er Stevns Erhvervs-

råd gode til at tænke ud af boksen.”

Det holder vand
Horisonten er rykket ind i Store Heddinges 
gamle, forladte stationsbygning – en beslut-
ning, der i sig selv har givet goodwill i lokal-
befolkningen. Bygningen har i mange år stået 
som en tom ruin, og det har længe været et 
ønske både for Paw Koch selv, men også mange 
borgere i lokale facebookgrupper at bevare og 
restaurere bygningen. Det er den blevet nu.

I dag huser bygningen både skole, kontor og bo-
del for de unge. Og med flere studerende på vej, 
er der allerede gang i tilbygningen. 

Inklusion og spareøvelser er nogle af de første ord, der dukker op 
på nethinden, når man i øjeblikket tænker unge med særlige behov. 
Med det i baghovedet hvem finder så på at starte en ny STU op i disse 
tider? Svaret er Paw Koch, som siden august med stor succes har kørt 
Horisonten i Store Heddinge

NETVÆRK er kodeordet 
bag ny STU

JUMP er en ny uddannelsesmesse  
med temaet ”Ta’ springet – få mere ud af 
DIN fremtid”. På JUMP kan elever fra 8., 
9. og 10. klasse og deres forældre møde 
de gymnasiale ungdomsuddannelser, EUX 

(erhvervsgymnasial linje), efterskoler, high 
schools, sprogrejser, erhvervsskoler, 10. 
klasseskoler, produktionsskoler, SOSU, HG, 
søfart og landbrugsskoler. Messerne tilbyder 
inspiration og afklaring.

Tag dine forældre med og besøg JUMP!

Afholdes over hele landet i oktober og november
Mere information: Telefon 5627 6444 

facebook.com/jumpnu · jumpnu.dk
GRATIS ADGANG!

Ta’ springet! Få mere ud af DIN fremtid

http://jumpnu.dk
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Find Ud i Fremtiden 
på Facebook, og følg 
med i, hvad der sker 
på messerne og hele 
specialområdet. 

Så er du altid  
opdateret.

Vi ses!

www.facebook.com/udifremtiden

”Vi har faktisk mere efterspørgsel end kapaci-
tet,” fortæller Paw Koch. ”Men det ændrer ikke 
på, at vi dagligt arbejder målrettet fagligt med 
at kvalificere vores tilbud og med at bevise, at vi 
kan levere det, som vi lover og siger, vi kan. Vi 
vil levere høj kvalitet. Hver dag. Det fortjener 
vores studerende.” Og det holder det vand. 
”Vi møder utrolig stor velvilje fra vejledere, 
forældre og de lokale virksomheder, vi samar-
bejder med, men vi har da også i baghovedet, 
at virksomhederne skal have noget ud af deres 
indsats. Vi gør meget ud af at forberede både de 
unge og praktikstederne, og vi ønsker, at det 
bliver en god oplevelse for alle. Vi ønsker, at alle 
bliver beriget af vores samarbejde.”

Linjerne på Horisonten er også valgt 
ud fra et ønske om at kunne give lokal-
samfundet nogle af de kompetencer, 
der er brug for. De seks linjer rummer 
bl.a. turisme, jord-til-bord, kunst og 
medie. Men selvom man vælger en 
linje, skal man stadig være forberedt 
på at beskæftige sig med andre ting. 

Det er en del af helhedstænkningen, mener 
man på Horisonten. På Horisonten er en linje 
som en slags rød tråd, der går igennem de ting, 
man arbejder med.

”De studerende kan ikke kun få de oplevelser, 
de selv lige umiddelbart synes er fede. Der skal 
også andre ting ind over. Og det kan fx være 
sådan noget som friluftsliv og afprøvning af 

diverse fritidsaktivi-
teter,” pointerer Paw 
Koch. ”Man ved al-
drig, hvor der ligger 

en potentiel passion for livet gemt,” pointerer 
han. Også samfundsfag og almen dannelse 
fylder på Horisonten, hvor hver dag begynder 
med en morgensamling med faste punkter, 
så forudsigeligheden er stor og strukturen er 
genkendelig og tryg for alle på Horisonten. 
”Bo-delen er også en del af helhedstanken. Det 
sociale fællesskab opstår meget dér, og mange 
af vores unge har brug for social optankning. 
Hvis nogle synes, det er fint bare at sidde og 
spille computer, skal vi vise dem andre, mere 
socialt accepterede samværsformer, og vi 
skal simpelt hen lære dem, hvordan man gør. 
Vores unge må gerne dyrke computerspil, men 
alle har krav på et liv med mange facetter og 
med venner og ligesindede at spejle sig i i den 
fysiske verden. Så derfor skal vi danne og ud-
danne til så meget mere end at spille computer 
på værelset.”

De unge skal inddrages
Helhedstanken går også igen i den respekt, 
man viser for de unge. Fx 
er det vigtigt, at man ikke 
taler forbi eller ned til de 
unge, fortæller forstan-
deren. Man går meget 
op i lave den helt rigtige 
dokumentation, som også 
inddrager den unge selv.

”Vi kæmper hårdt for at lave dokumentation, 
der rent faktisk kan bruges til noget,” siger Paw 
Koch. ”Både i form af intern dokumentation i 
Bosted-systemet og så via apps og anden tekno-
logi, som siger de unge noget, og som involverer 
dem naturligt. De  
skal lære selv at holde 
oplæg for sagsbehand-
lere, når der bliver 
holdt statusmøde. 
Ofte kan en udvikling 
umiddelbart synes 
lille, men man skal 
altid se på udgangspunktet, og da vil man ofte 
blive overrasket over, hvor meget STU kombi-
neret med botilbud i en helhedstænkning ryk-
ker de unge. Det sker blandt andet ved hjælp af 
vedkommende situerede læreprocesser, de kan 
mærke, og så ved en struktur, som de unge kan 
se sig selv i. Hver dag under eftermiddagsteen 
kl. 14.45 minder de studerendes iPad dem om, 
at nu skal de vælge et af dagens billeder og evt. 
skrive en lille tekst til efter devisen ’Hvad lærte 
du i dag, og hvordan lærte du det?’ På et halvt 
år bliver det til mange billeder og til mange 
konkrete vidnesbyrd til uddannelsesvejledere 

m. fl. om, hvordan den unge 
udvikler sig og lærer bedst. Det 
er vigtigt for os, at STU betyder 
nøjagtigt det, som det siger: 
Særligt Tilrettelagt Ungdomsud-
dannelse. Særligt tilrettelagt 
for den enkelte, så alle får mest 
muligt ud af deres STU.”

http://www.facebook.com/udifremtiden

