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At vi alle sammen kan have gavn af at være 
en del af fællesskab – at være inkluderet – 
er der vist ingen, der vil erklære sig uenige 
i. Dette er måske endnu mere sandt i tilfæl-
det unge og børn med særlige behov.

Regeringen har i starten af november 
igangsat sit store servicetjek på inklusions-
indsatsen. Fungerer den? Hvor gør man det 
godt eller skidt? Bruger man ressourcerne 
rigtigt? Osv. 

Desværre hører vi her på Uddannelsesma-
gasinet alt, alt for mange historier om børn 
og unge, hvor inklusionsindsatsen har den 
modsatte effekt end den ønskede. Eleverne 
føler sig alt andet end inkluderede, og 
forældre og børn kæmper en indædt og ofte 
forgæves kamp for at få dagligdagen til at 
fungere. Børnene havner hjemme på sofaen 
og forældrene får trusler om økonomiske 
sanktioner trukket ned over ørerne. 

Inklusion kan helt sikker være en kæmpe 
gevinst… for nogen! Men det skal gøres 
rigtigt og med tilførsel af de nødvendige 
ressourcer. Med fare for at pege fingre af 
nogen, kan der vist ikke herske tvivl om, at 
inklusionen i f lere kommuner er blevet en 
kærkommen lejlighed til at spare kroner og 
ører på årsbudgettet. 

På den positive side er der tal, der tyder på, 
at rigtig mange elever faktisk trives med 
inklusionen. Målsætningen med inklusionen 
har været, at fra 2015 skulle 96 procent 
af elever i folkeskolealderen være en del 
af den ’normale’ undervisning. Heriblandt 
ca. 10.000 elever, der før ville have tilhørt 
specialskolegruppen. De seneste tal fra 
2014/15 ligger på 95,2 procent og det tyder 
på, at ambitionen er inden for rækkevidde. 

SFI – Det Nationale Forskningscenter for 
Velfærd og Aarhus Universitet (DPU) har 

i næsten to år fulgt næsten 9.000 elever 
i folkeskolen for at undersøge, hvordan 
eleverne oplever den nye skoledag efter 
omstillingen til inklusion i det såkaldte 
”Inklusionspanelet”. I starten af november 
blev det andet statusnotat offentliggjort 
– og det viser, at trivslen blandt eleverne 
er på rette spor. Næsten 70 procent af de 
elever, der har svaret (godt 5.500) angiver, 
at de i høj grad trives, mens 7,6 procent 
angiver, at de ikke trives. (Kilde: uvm.dk).

Hvad kan vi konkludere på den baggrund? 
Jo, næsten 70 procent af de elever, der har 
besvaret undersøgelsen trives med inklu-
sionen. Men der...

Eksklusion 
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:: Af Jørn Lehmann Petersen, formand for  
Ligeværd, Regionsrådsmedlem i Region Syd ::
Kære Christiansborgpolitikere, hvor mange 
udsatte mennesker med særlige behov har I 
fundet plads til i jeres verden på Christiansborg? 
På partikontorerne? I Folketinget som arbejds-
plads generelt? Uden at kende det præcise antal, 
antager jeg at det – om nogen – er et meget 
begrænset antal. Det ville ellers være rigtig godt 
for jer og jeres ofte akademiske hverdag at stifte 
bekendtskab med de medborgere, der på egen 
krop mærker konsekvenserne af jeres lovgivning.

Der er eksempler på mennesker, der kan 
arbejde 30 minutter om ugen grundet tragiske 
omstændigheder og sygdomshistorier og af den 
grund bliver nægtet en førtidspension. Jeg har 
ingen anelse om, hvorvidt I har kendskab til 
eksistensen af 30 minutters job i større antal. 
Hvis de ikke findes, og det tvivler jeg på de gør, 
må I vise vejen og oprette nogle i partisekre-
tariaterne og på Christiansborg generelt. Det 
må vel være rimeligt. Alternativet er, at disse 
mennesker ender varigt på kontanthjælp.
Men problemerne løses ikke grundlæggende 
ved at oprette et par 30 minutters job eller tre. 
Reelt er der adskillige borgere, som af gode 
grunde som sygdom, handicap og indlærings-
vanskeligheder, ikke kan bestride et arbejde i 
ret mange timer ugentligt. 

I Ligeværd arbejder vi med unge med særlige 
behov, og vi ved, at forskellen mellem kontant-
hjælp og en lønindkomst vil gøre en verden til 
forskel i deres økonomi. Vi ved, at det vil gøre 
en verden til forskel i deres liv. Deres store 
drøm er at få et arbejde som andre og blive en 
del af vores fællesskab. I opfatter åbenlyst alle 
unge på kontanthjælp som arbejdsmarkedspa-
rate. Sådan er virkeligheden ikke. Mange unge 
med særlige behov har funktionsnedsættelser 
og problemer, som gør, at de har brug for sær-
lige vilkår for at finde deres plads.

Så når I taler om, at ændre kontanthjælpen 
til en såkaldt ”moderne” kontanthjælp for at 
motivere dem til at søge arbejde er det skudt 
helt ved siden af skiven. Jeres pil – kontant-
hjælpsloft, lavere ydelse til unge under 30, 225 
timers arbejdskrav og ingen ret til ferie - ram-
mer i stedet sådan, at I sender hundredevis af 
mennesker i permanent fattigdom uden øko-
nomi og i bedste fald ringe boliger – og endnu 
længere væk fra det fælleskab, de så brændende 
ønsker at være en del af.

Hvor er udspillet hvor partierne, ministerierne, 
regioner, kommuner, virksomheder, arbejds-
markedets organisationer og andre aktører 
går forrest og opretter stillinger – gerne som 
fleksjobs – der stiller arbejdsmarkedet til 

rådighed for dem. For eget vedkommende vil 
jeg foranledige, at Region Syd tager de sociale 
klausuler op til serviceeftersyn og opfølgning, 
og at Region Syd bringer problematikken videre 
ind i Danske Regioner.

Mit indledningsvise spørgsmål vil I måske op-
fatte som drilleri. Det er det på ingen måde. Det 
er et yderst relevant spørgsmål at stille til netop 
jer, som lovgiver om drastiske ændringer af kon-
tanthjælpsydelser, der får store konsekvenser, 
og rådighedspligt for arbejdsmarkedet.

Har I en moralsk pligt til at være de første  
og gå forrest med at stille arbejdsmarkedet  
– herunder arbejdspladser på Christiansborg  
– til rådighed for mennesker med særlige 
behov? Tænk over det.

Burde I ikke gennem lovgivning sikre en lettere 
vej til arbejdsmarkedet generelt i virksomheder, 
kommuner, regioner, styrelser og organisationer?

Det er min opfattelse. Og den tror jeg, at det 
store flertal deler med mig. Tænk over det: Hvis 
man siger A, må man også sige B – selv på Chri-
stiansborg. Det er vel ikke for meget forlangt?

De venligste hilsener
Jørn Lehmann Petersen

Hvor mange udsatte har I ansat på  
partikontorerne på Christiansborg?

Åbent brev til regering og Folketingets partier: 

HÅNDVÆRK MED HÅNDEN PÅ HJERTET

MULIGHED FOR BOTRÆNING.

VÆLG MELLEM 10 SPÆNDENDE
VÆRKSTEDER.

STU FORLØB MED DIG I FOKUS.

SPÆNDENDE OPLEVELSER.

http://www.kongprod.dk
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:: Af Christina Qvistgaard ::
Når man møder Louise Bjørndal, er det svært at 
forestille sig, at hun har meget mere at kæmpe 
imod end et helt almindeligt ungt menneske. 
Og det er netop en af pointerne i den lands-
dækkende kampagne EN AF OS, som Louise er 
ambassadør for. At psykisk sygdom kan ramme 
hvem som helst, og at man ikke nødvendigvis 
kan se om folk er syge. 

Det er ikke mange år siden, Louise havde svært 
ved at forestille sig, at hun nogensinde skulle få 
det bedre, men i dag 
har hun viet sit liv til 
at fortælle den gode 
historie.

”Mit budskab handler 
meget om, at man er 
lige så meget værd 
som andre. Selvom 
man er syg og selvom 

man skraber bunden, kan man rejse sig igen, 
men det kræver meget,” fortæller hun. ”Jeg har 
nok været syg hele mit liv, på en eller anden 
måde, og det må man lære at leve med. Man 
kan jo ikke se det på os, at vi er syge. Det jeg 
kan er at fortælle den gode historie. Fx hvordan 
man på det her sted har troet på mig hele vejen 
igennem. Jeg har mødt nogen, der troede på 
mig. Uanset hvor meget jeg har reageret og råbt 
og skreget eller smidt med tingene, har de væ-
ret her. Jeg er gået fra at være så syg, at jeg ikke 
kunne klare mig selv – til at være selvstændig 

og vide, hvad jeg vil.”

’Det her sted’ er Egholt 
Bo- og behandlingssted 
i Sorø. Her fik Louise 
efter lang tids kamp 
bevilget en STU, som 
hun netop har afslut-
tet. Vejen til Egholt er 
gået gennem flere års 
ophold på bosteder og 
psykiatriske institutio-
ner, så det har krævet 
slid og hårdt arbejde at 
være, hvor hun er nu.

”Jeg er meget res-
sourcestærk, men man 
er ikke i tvivl om, når 
jeg har det skidt, for jeg 

bliver meget stille og indadvendt. Når 
jeg fortæller folk om mig selv, bliver de 
overraskede, men jeg har bare en psyke, 
der er anderledes, og det har ikke været 
nemt at nå dertil, hvor jeg er i dag,” 
understreger Louise, som bor i en ud-
slusningslejlighed sammen med sin kat.

Mærkelige mekanismer
Både katten og dyrene på Egholt har 
været blandt de ’redskaber’, Louise har 

lært at benytte sig af, når tingene bliver svære. 
For selvom man får det bedre, kan livet stadig 
ramme en hårdt. Forskellen er, hvordan man 
håndterer vanskelighederne, forklarer Louise:

”Det er nogle mærkelige mekanismer, der går 
i gang, men man skal lære at deale med dem. 
Det er mit livsvilkår. Jeg har svælget i min egen 
selvmedlidenhed, men det får man ikke noget 
ud af – det er bedre med et kærligt los bagi,” 
siger hun. ”Når jeg får det dårligt i dag, ved jeg 
hvad, jeg skal gøre. Jeg har nogle redskaber fx 
kan jeg godt finde på at se gamle julekalendere. 
Nogle gange kører de bare i baggrunden. Jeg 
forbinder dem med noget godt. Der er ikke noget 
overraskende i dem, og de stiller ingen krav.”

På Egholt har Louise haft hestene og koen Ma-
thilde, som hun har ageret plejemor for i flere 
år. Og selvom EN AF OS kampagnen lige nu 
fylder det meste, kan Louise godt forestille sig, 
at fremtiden kommer til at indeholde et profes-
sionelt liv med dyr. Det kunne fx være gennem 
en erhvervsuddannelse som dyrepasser. Men 
det haster ikke. 

Drømmen om et gennemsnitsliv
”Helt ærligt så er min drøm at leve et helt 
almindeligt gennemsnitsfrikadelledanskerliv 
med hus og familie og job,” fastslår Louise 
Bjørndal. ”Min tid her har overbevist mig om, 
at jeg kan noget med dyr. Jeg er tilkendt før-
tidspension, så jeg har noget tid at løbe på før, 
jeg bestemmer mig. Og lige nu fylder kampag-
nen det meste.”

Ambassadørkorpset for EN AF OS arbejder 
frivilligt, men er grundigt uddannede til at 
tage ud med missionen om at afstigmatisere 
psykisk sygdom. Budskabet bliver blandt andet 
formidlet gennem foredrag og messedeltagelse, 
fortæller Louise, som netop har holdt foredrag 
på Politigården i København. Foredragene tager 
udgangspunkt i fortællerens egen historie. 
Louise gør blandt andet meget ud af at fortælle, 
at man godt kan rejse sig igen.

EN 
psykiatrisk 
PAKKELØSNING

Sådan beskriver 27- årige Louise Bjørndal sig selv. Hele sit liv har hun kæmpet med 
ADHD, PTSD, en personlighedsforstyrrelse for slet ikke at nævne et par fysiske diagno-
ser. Ikke desto mindre har hun vundet kampen mod afmagten – og er i dag en af frontfi-
gurerne i kampagnen EN AF OS

Om Landskampagnen  
EN AF OS

Landskampagnen EN AF OS har til 
formål at afstigmatisere psykisk syg-
dom i Danmark – altså slut med dis-
krimination og udelukkelse af menne-
sker, der har eller har haft en psykisk 
sygdom . Det skal være lettere for den 
enkelte med psykisk sygdom at leve et 
fuldt og godt liv som en ligeværdig del 
af samfundet: Alle er og skal føle sig 
som ’EN AF OS’ . (bag kampagnen står 
et stort netværk bl .a . Psykiatrifonden, 
TrygFonden og Sundhedsstyrelsen)
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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?

Job til
førtids-
pensionisterførtids-

klapjob.dk

http://www.klapjob.dk
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Har du lyst til at: 
• Møde nye mennesker
• Få bedre selvværd 
• Rode med biler
• Arbejde med træ
• Blive dygtig i et køkken
•	 Ride,	fiske,	gå	på	jagt,	dyrke	sport...
•	 Tage	på	studieture
• Få gratis kørekort
-	 Og	lære	en	masse	samtidig...

Styrker til 
   din fremtid!

Vi vender nederlag 
til styrker.

Vi skaber udvikling - både 
fagligt, personligt og socialt.

STU · AFKLARING · PROJEKTSKOLE

Bavsøvej	25	·	9632	Møldrup	·	www.springbrættet-stu.dk
Tlf.:	40	42	26	05	·	e-mail:	info@sb-stu.dk	

:: Af Christina Qvistgaard ::
Et par venlige men korte kommandoer fra 
instruktøren og straks ryger farverige bolde og 
tørklæder gennem luften. Eleverne farer rundt 
mellem hinanden med store smil på læberne og 
griner lidt af sig selv og hinanden.

Eleverne er i gang med en af ugens to Life Kine-
tik sessioner i træningssalen på Hvidovre Pro-
duktionsskole. Som 
formentlig den eneste 
skole i Danmark har 
produktionsskolen 
taget konceptet til sig 
i arbejdet med STU 
eleverne, og man kan 
se, at det virker, for-
tæller vejleder Tina 
Jungshoved Bjerre.

”Umiddelbart tænker 
man, at det ikke kan 
være rigtigt, at det er 
så simpelt med så stor 
effekt,” siger vejlede-
ren. ”Det er bygget op 
sådan at instruktøren hele tiden kommer med 
nye øvelser, så eleverne fx skal bevæge sig på en 
bestemt måde, mens de samtidig håndterer en 
bold eller et tørklæde.”

”I Life Kinetik arbejder man med otte hjernedele 
i stedet for to. Så man har fat i både den del, 
der ligger foran og bagved – lodret og vandret 
osv. Øvelserne er designet til at etablere nogle 
synapser imellem hjernehalvdele, så man får fat 
i noget, der ligger i dvale,” forklarer Tina Jung-
shoved Bjerre, som selv har bragt konceptet til 
skolen efter at have fået kontakt til Life Kinetiks 
danske licensholder Tina Nielsson.

Lige til højrebenet
Tina Nielsson designede et 
skræddersyet 3-måneders 
program og fire undervise-
re på Hvidovre Produkti-
onsskole tog uddannelsen, 
som giver ret til at træne 
i konceptet. Umiddelbart 
var det tanken, at man 
skulle udnytte program-
met på produktionsskolen, 
men det blev STU eleverne 
der kom til at agere som 
pionerer. Og det ligger lige 
til højrebenet at bruge Life 
Kinetik til den type elever, 

fortæller Tina Jungshoved Bjerre.

”Man bliver bedre til at modtage og håndtere 
skift i dagligdagen, og det er vores elever jo 

særligt 
udfordrede på. 
Man får også 
bedre kon-
centrations-
evne og bedre 
fastholdelse 
i opgaverne,” 
siger hun. 
”Der er meget 
vores elever 
ikke kan, men 

Ungdomshøjskolen
Søndbjerggård

En oplevelse for livet

Skolen er et tilbud til:
-  Psykisk sårbare unge fra 18-30 år.
-  Unge der er gået i stå i livet og  

med deres uddannelse. 
-  Unge med diagnoser indenfor 

det psykiatriske område herunder 
autismespektret, personligheds 
forstyrrelser, ADHD, GUA, NLD og 
skizofreni.

Vi kan tilbyde:
-  Et unikt højskoleophold med 

udfordringer, succeser og fælles 
oplevelser.

- Støtte til at træde ind i voksenlivet
- STU.
- En anderkendende og ressource-

fokuseret pædagogik med 
udgangspunkt i KRAP.

-  En dagligdag fyldt med menings-
fulde aktiviteter. Herunder motion, 
madlavning, natur oplevelser, 
kreativitet, undervisning og 
emnearbejde.

-  Tre årlige studieture.
-  Naturskønne omgivelser på 

Thyholm - tæt på Limfjorden.
-  Nye elever modtages hele året.

Kontaktoplysninger:
Ungdomshøjskolen Søndbjerggård
Aggerholmvej 19, 7790 Thyholm
Telefon 97875011

www.soendbjerggaard.dk
kontor@soendbjerggard.dk
Facebook: Ungdomshøjskolen 
Søndbjerggård

Så simpelt med  så STOR EFFEKT
På Hvidovre Produktionsskole har man  
i den sidste tid, med stor succes, afprøvet  
det tyske koncept Life Kinetik på STU  
eleverne. Konceptet kobler fysisk aktivitet 
med mental træning med bedre koncen- 
tration og større selvtillid til følge

http://www.springbrættet-stu.dk
http://www.soendbjerggaard.dk
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STU OG  
REVALIDERING
starter 1/1 2016
STU Autouddannelse – forberedelse  
til Personvognsmontør

 KOMPAGNIETS 
 BOTILBUD 
 åbner 1/1 2016
 

Se også vores mesterlæreuddannelser 
Gastronomi, Lydteknik, Film og Medie,  
Ejendomsservice, Træfagene,  
Computerspiludvikling, Musik og Teater

www.edmk.dk

NYHED

NYHED

AUTISME OG PSYKISKE VANSKELIGHEDER
• IT- og Multimedielinje, Studieforberedende linje, HF-praktiklinje 

og Kursus- og Praktiklinje
• Spændende valgfag f.eks. japansk, sport, musik  

og socialgaming
• Gode praktikmuligheder både på uddannelser og i arbejdslivet
• Et fedt ungdomsliv f.eks. klub, LAN-party, biografture og 

Magic-turnering

Mød os – kom i praktik www.SputnikSTU.dk

i det her system er det 
faktisk en fordel ikke at 
kunne. For det er det, der 
træner hjernen. Og så er 
det faktisk den eneste un-
dervisning, hvor eleverne 
aldrig klager. De griner og     
har det sjovt med øvelserne.”

Og så kan man se, at det virker, fastslår vejlede-
ren. Der er konkrete eksempler på elever med fx 
autisme, som er holdt op med at ’pille’ ved alt og 

motorisk er blevet bedre. Samtidig har det styrket 
selvværdet for flere af eleverne, hvor bare det at 
gå til undervisningen med glæde, er en stor ting.

Uendelige muligheder
Programmet har uendelige muligheder, fortæller 
Tina Jungshoved Bjerre. For selvom de første tre 
måneder er fastlagt, kan man hele tiden finde 

på nye øvelser. ”Så 
længe man fastholder 
koblingen mellem det 
mentale og det fysiske. 
Koblingen mellem at 
tænke og bevæge sig,” 
siger hun og understre-
get samtidig, at den 
fysiske del ikke er hård 
træning. Man kan fx 
godt sidde i kørestol og 
deltage alligevel.
   
Fordelene ved mødet 
mellem STU eleverne 
og Life Kinetik er 
næsten uudtømmelige, 

hvis man spørger vejlederen.

Ikke alene styrker det som nævnt selvværd og fast-
holdelse, det er også med til at gøre grundfag som 
dansk og matematik nemmere for de unge, fortæl-

ler hun. Og man kan også nemmere fastslå præcis, 
hvad eleverne kan klare i forhold til praktikker.

”Det er jo fint, hvis vi kan sige, at de kan koncen-
trere sig i fx 30 minutter ad gangen. Og det kan 
de, for vi har vist dem, at det er sjovt at koncen-
trere sig om noget, man kan lide,” pointerer Tina 
Jungshoved Bjerre.

Meget teori
Selvom Life Kinetik umiddelbart virker simpelt, 
er det ikke noget, man bare kan kaste sig over 
som 30 minutters hjemmeøvelser, bliver det fast-
slået. Underviseren skal kunne reagere med det 
samme i forhold til de signaler eleverne sender.

”Der er rigtig meget teori bag det. Man skal vide, 
hvilke dele af hjernen, der er i brug, og hvordan 
man kobler det, til det eleven har brug for. Og 
så skal man vide, at træne de svage områder i 
stedet for bare at lade dem være. Vi skal ikke 
fastholde de unge i, at der er noget de ikke kan.”

Så simpelt med  så STOR EFFEKT

http://www.edmk.dk
http://www.sputnikstu.dk
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:: Af Christina Qvistgaard ::
Med et fungerende teater, ejerskab over godt 8 
huse, 19 elever og omkring 10 ansatte, fylder 
Teaterbygningen Fanefjord godt til i det lille 
lokalsamfund. Og forholdet mellem skolen og 
de lokale beboere har været til glæde og gavn i 
de sidste mange år, fortæller forstanderparret 
Anne og Micki Harvig.

”Det er en glæde at kunne kigge tilbage på 20 
års virksomhed, hvor vi har skabt arbejds-
pladser og tilført mange ressourcer til vores 
omgivelser,” siger de. ”Gennem mange af vores 
aktiviteter opnår vi alle et bedre kendskab til 
hinanden, og det kommer også de unge til gavn. 
Nogle af dem er måske ikke så talstærke, så 
når de står oppe i Brugsen, er der måske lige en 
nabo, der hjælper dem. Vi har også haft elever, 
der gik vild i området og blev kørt hjem af en 
hjælpsom beboer.”

Eleverne og beboerne lærer hinanden at kende 
gennem nogle af Fanefjords mange arran-
gementer. Et nyt tiltag i år er Folkecaféen, 
hvor eleverne er en del af fællesspisningen og 
fungerer som en slags gæster på lige fod med 
de besøgende. Cafeaftnerne har været en stor 
succes som er vokset fra 27 gæster til 70. 

Sparetider
Gennem 20 år har forstanderparret og deres 
medarbejdere ført 185 unge videre til egen bolig 
og beskæftigelse. En succes der taler sit eget sprog 
– alligevel har det ikke altid været nemt at drive 
STU i Store Damme, fortæller Micki Harvig.

”Vores force er at skabe aktiviteter og ople-
velser til glæde for et publikum, men de skal 
samtidig kunne drive de unge videre og udvikle 
dem,” fortæller den ene halvdel af forstan-

derparret. ”I de senere år er der blevet sparet 
meget på de her unge menneskers uddannelser, 
men man kan også spare for hårdt. Vi synes, 
det er vigtigt at skabe unge mennesker, der 
kan leve et holdbart liv og klare sig selv med 
minimal støtte. Og så sætter vores program 
nogle drømme i gang hos de unge.”

Drømmen om at blive skuespiller
Christoffer Høyer Rasmussen er en af de unge 
som Teaterbygningen Fanefjord er med til at 
sende godt af sted på vej mod voksenlivet. Om 
godt et skoleår er han færdig med sin STU og 
klar til at erobre verden.

Drømmen er at blive skuespiller, men Christof-
fer er helt med på, at det kan være en svær vej 
at vælge, så undervejs skifter han de skrå bræd-
der ud med en Fakta uniform, fortæller han.

”Jeg har været i praktik i Fakta,” forklarer 
Christoffer. ”og der er kommet et tilbud på 
bordet, om at jeg kan være med i et projekt, der 
hedder Klar til Start, hvor jeg, hvis jeg fuldfører 
uddannelsen får lovning på et job. Jeg synes, det 
er super, for jeg kan godt lide at gå rundt mellem 
folk og betjene dem og sætte 
varer på plads og den slags.”

”Jeg vil meget gerne være 
skuespiller, men det 
er en hård branche. 
Jeg lader mig ikke 
skræmme af stati-
stikker, men det er 
godt at have noget 
at falde tilbage 
på,” tilføjer den 
20-årige snusfor-
nuftigt. ”Man 

kan jo altid spille teater som glad amatør, men 
man vil jo gerne tjene penge.”

Et fantastisk koncept
Christoffer som oprindeligt kommer fra Maribo, 
har spillet amatørteater i mange år, men det er 
først på Teaterbygningen Fanefjord, at han har 
fået de tekniske elementer ved en forestilling ind 
under huden. Og han elsker det, fastslår han.

”Det er et fantastisk koncept,” lyder det fra 
ham – et koncept han uden tøven vil anbefale 
til andre. Også selvom en del af læringen går på 
selv at skulle gøre rent, købe ind og vaske op i 
sit eget lille hjem. Christoffer fortæller, at man 
på den sociale front også lærer en masse.

”I mit hus bor vi tre elever fra forskellige famili-
er, og vi skal have det til at fungere. I næste uge 
kommer der en ny dreng, som vi skal være med 
til at tage godt imod. Både skolen og eleverne er 
gode til det. Det giver noget sammenhold, når 
man også skal have stablet en forestilling på 
benene,” siger Christoffer, der understreger, at 
man ikke behøver at være teatertosset for at få 
noget ud af et ophold på Fanefjord.

ET BIDRAG 
til lokalsamfundet
I de sidste 20 år har Teaterbygningen Fanefjord været det bankende dramatiske 
hjerte i landsbyen Store Damme på Møn. Et godt eksempel på den betydning mange  
af STU skolerne rundt om i landet har for lokalsamfundet
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:: Af Consentio  v. Morten Overgaard-Larsen ::
Inklusionsproblematikken er igen på folks 
læber. Regeringen har nedsat en en ekspert-
gruppe, der skal kortlægge udfordringerne på 
inklusionsområdet og derefter komme med 
anbefalinger til, hvordan inklusionsindsatsen 
kan løftes ude på de enkelte skoler. I folkesko-
len handler inklusion om barnets oplevelse af 
at være en værdifuld deltager i det sociale og 
faglige fællesskab, hvilket er centralt for at lære 
noget og for at udvikle sig.

Hvis man overfører inklusionsbegrebet til 
STU én må det tolkes som, at man her - gen-
nem tre års træning og uddannelse - arbej-
der for, at inkludere denne målgruppe i det 
omkringliggende samfund. Give dem 
redskaber til at lære at bo så 
selvstændigt som muligt, lære 
dem at benytte sig af fritids-
tilbud, løfte deres faglige 
niveau og viden om det 
omkringliggende sam-
fund, samt afklare og 
allerhelst tilknytte dem 
til arbejdsmarkedet. 

Ud fra de kriterier har 
vi her at gøre med en 
ekspert-uddannelse i begrebet 

inklusion. Altså hvis dette lykkes, og det gør 
det heldigvis i rigtig mange tilfælde. 

Hvis man skal optages på en ordinær ung-
domsuddannelse, skal man demonstrere, hvor 
dygtig man er for at kunne blive optaget.

Hvis man derimod skal optages på en særligt 
tilrettelagt ungdomsuddannelse, skal man 
(forældre og børn) demonstrere, hvor dårlig 
man er for at kunne blive optaget. Vi har altså 
med en målgruppe at gøre, der faktisk i opta-
gelsesproceduren ikke bliver optaget, snarere 
ekskluderet til STU. 

I Consentio er et af vores nøglebegreber “en 
bæredygtig STU”. Med dette mener vi, at 

en plads og et forløb på en særligt 
tilrettelagt ungdomsuddan-

nelse skal sikre eleven en 
mulighed for, at kunne 

komme videre i uddan-
nelse og/eller beskæf-
tigelse. Bevares, det er 
bestemt ikke en nem 
opgave. Især ikke, da 

hovedparten af målgrup-
pen netop allerede har 

eksklusionsstemplet godt 
og grundigt tatoveret på deres 

små selvværdsbiceps og heller ikke står med 
den største pallet af muligheder og kompe-
tencer i hånden. Ikke desto mindre må og 
skal dette være målet. At sikre en bæredygtig 
inklusion. 

Lige om lidt står STU-området, nærmere 
bestemt i 2017, for en politisk revidering. Man 
kunne måske forestille sig, at det nuværende 
inklusionsarbejde godt kunne gå hen og smitte 
af på vores område også. At der er flere af 
STU éns nuværende målgruppe, der skal 
inkluderes i det ordinære ungdomsuddannel-
sessystem. 

Vi har allerede hørt sangen mange gange, 
senest med den kombinerede ungdomsuddan-
nelse som omkvæd. I stedet for at lægge sig død 
og vente på denne storm, mener Consentio, 
at hvis vi allerede nu rykker sammen i bussen 
og udbreder kendskabet til det kvalificerede 
stykke arbejde, vi allerede udfører, samler på 
gode eksempler og solstrålehistorier, så vil vi 
stå markant bedre i det høringsarbejde der 
efter al sandsynlighed skydes i gang i 2016. 

Og hvem ved, måske også blive inviteret til at 
deltage i et ekspertpanel omkring det bære-
dygtige inklusionsarbejde på STU-området? 
Consentio stiller gerne op til den opgave!

En BÆREDYGTIG INKLUSION på STU-området
20
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For 4 år siden blev Jens Romundstad på et be-
søg i en Fakta opmærksom på en medarbejder 
med autisme. Medarbejderen var i jobprøvning 
– og da autismediagnosens udfordringer OG 
styrker blev forklaret for Jens Romundstad, 
satte det straks nogle tanker i gang.

”Vi har en udfordring i forhold til at motivere 
vores unge mennesker omkring rutineopgaver 
som trimning og oprydning. Vi skal være meget 
tydelige, når vi forklarer dem, hvor vigtige de 
opgaver er,” fortæller salgsdirektøren. ”Folk 
med autisme har jo netop en styrke omkring 
det med rutinen og kvalitet i dybden, så de 
unge menneskers handicap kan jo vendes til en 
spidskompetence.”

Jobgaranti
På autismetilbuddet Unges Uddannelsescenter 
var man allerede godt i gang med at sende unge 
autister ud i praktik. Direktør Britta Bak og 
Jens Romundstad fik etableret kontakt og den 
kombination blev startskuddet til det unikke 
projekt ”Klar til Start”. Siden starten er flere 

såkaldte Fakta-træningsbutikker kommet til  
– i dag er der 16, og flere er allerede på vej. 
13 unge har fuldført programmet og er i job i 
fakta, mens 43 er i gang. Forløbet som varer 
mellem 10 og 22 måneder er en kombination 
mellem et særligt uddannelsesforløb bygget 
på højt specialiseret autismepædagogik og 
skræddersyet til Fakta. Der indgår både teori og 
praktikforløb i en af træningsbutikkerne, hvor 
en projektmedarbejder bl.a. står for sidemands-
oplæring, teori og supervision. Praktiksamar-
bejde mellem skoler og virksomheder er ikke et 
særsyn, men ”Klar til Start”-forløbet er unikt, 
fordi Fakta leverer en jobgaranti. Det har man 
aldrig fortrudt.

”Jeg har aldrig spurgt mig selv, om det nu var 
klogt,” fastslår Jens Romundstad. ”Garantien 
ligger jo i, at jeg lover at ansætte en kvalificeret 
medarbejder, som vi selv har uddannet. Vi sik-
rer, at de unge bliver en succes, så ville det være 
fjollet at sende dem et andet sted hen. Samtidig 
får man nogle medarbejdere, der aldrig er syge 
og som virkelig vil deres arbejde.”

Som et godt eksempel på medarbejdernes en-
gagement, fortæller salgsdirektøren historien 
om den unge fyr, der var så stolt af sin Fakta 
uniform, at han insisterede på at tage til og fra 
arbejde iført T-shirt i snevejr.

”Vi måtte skaffe ham en frostjakke med logo 
på,” griner Jens Romundstad og understreger, 
at arbejdet med de unge ikke kun har været 
godt for Fakta, men også for ham selv:

”Jeg har fået nogle oplevelser med det her, som 
har ændret mig. Det er fantastisk, at man kan 
få lov til at spille en lille rolle i forhold til at 

RUMMELIGHED ER GODT FOR FORRETNINGEN
Virksomheders sociale ansvar eller CSR, som man kalder det, ligger højt på dagsorde-
nen for mange firmaer. Måske primært fordi det vejer godt til i kundernes bevidsthed, 
når virksomhederne gør noget for andre. Men for Fakta har det også vist sig, at den 
sociale indsats simpelthen giver mening for forretningen, fortæller Jens Romundstad, 
salgsdirektør i Østdanmark. Faktas indsats for unge med autisme har for nyligt ind-
bragt detailkæden en prestigefyldt pris
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inkludere nogle unge mennesker. Og så har 
det været fantastisk at samarbejde med en af 
Danmarks førende autismespecialister Britta 
Bak fra Unges Uddannelsescenter.”

Hårdt arbejde bærer frugt
Til trods for en svær start, hvor det 
har været svært at overbevise 
kommunerne om fornuften i 
projektet, der naturligt nok 
kræver en vis økonomisk 
investering i de unge 
mennesker, har ”Klar til 
Start” vokset sig stærkere 
og stærkere. Og i starten af 

oktober kunne Jens Romundstad så på vegne 
af Fakta A/S acceptere årets CSR-people pris 
fra Virksomhedsforum for Socialt Ansvar. 
Næsten samtidig faldt nyheden om, at Unges 
Uddannelsescenter er blevet tildelt næsten 4 

millioner kr. fra Velux Fonden til at 
udbrede kendskabet til ”Klar 

til Start”.

”Det har krævet hårdt 
arbejde, og vi har haft 
gang i alt, hvad vi 
kunne og ved fælles 
hjælpe, er der ved 
at komme gang i 

sagerne,” siger Jens 
Romundstad, der 

absolut anbefaler andre at 
skele til modellen, når der 

fremover skal tænkes CSR.

”Det er klogt at kigge på os og så skabe sit eget. 
Særligt detailvirksomheder som kommer til 
at mangle arbejdskraft i de kommende år, vil 
kunne få gavn af at gentænke begrebet stil-
lingsprofil,” opfordrer salgsdirektøren. ”Man 
skal være rummelig, men ikke med det formål 
at være rummelig. Fordi det er godt for for-
retningen.”

RUMMELIGHED ER GODT FOR FORRETNINGEN

Tjek AspIT.dk
Uddannelsen til fast job

AspIT En skræddersyet IT-uddannelse
for unge med autisme

Mange uddannelser har ikke det miljø, der gør, at du kan holde hver- 
dagen 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 relevant faglig praktik i en IT virksomhed. Med 
udgangspunkt i dit talent og dine interesser får du dermed den blan-
ding af teori og praksis, der gør, at erhvervslivet vil ansætte dig. Og 
det gør de. Faktisk er 80% af vores elever i beskæftigelse den dag, 
de får deres eksamensbevis. 

Vil du være én af dem, så meld dig til infomøde nu – se hvor 
og hvornår på aspit.dk. Vi glæder os til at se dig.

Her finder du AspIT:
• Aalborg
• Skive
• Aarhus
• Vejle
• Esbjerg
• Aabenraa
• Odense
• Høje Taastrup
• Næstved
• Rønne
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Om VFSA og  
VELUXFOUNDATIONS

VFSA uddeler hvert år CSR People 

Prize, tidligere kendt som Netværks-

prisen, til to virksomheder, der via 

konkrete initiativer har vist at deres 

sociale ansvar er forankret i både 

dagligdagen og ledelsens visioner .  

I år gik prisen til Fakta A/S og  

Restaurant Dronning Louise .  

www.vfsa.dk

Villum Fonden og Velux Fonden er 

begge almennyttige fonde, der arbej-

der under den fælles paraply  

The Velux Foundations . Fondene 

støtter en bred vifte af projekter og 

aktiviteter inden for forskning, miljø, 

sociale og kulturelle formål i ind- og 

udland . I 2014 uddelte de to fonde 

tilsammen over en milliard kroner  

til almennyttige formål .  

www.veluxfoundations.dk

http://www.aspit.dk
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Regeringen har nedsat en ekspertgruppe, der 
skal kortlægge udfordringerne på inklusions-
området og derefter komme med anbefalinger 
til, hvordan inklusionsindsatsen kan løftes 
ude på de enkelte skoler.

Regeringen vil sikre bedre rammer for elever 
med særlige behov. Nogle steder har lærerne 
ikke været klædt godt nok på, og eleverne 
har ikke fået den nødvendige støtte. Derfor 
igangsætter regeringen nu et eftersyn af 
inklusionsindsatsen. Det skal udføres af en 
ekspertgruppe, der er tæt på dagligdagen 
ude på skolerne. Formand for Skolelederfor-
eningen Claus Hjortdal kommer til at stå i 
spidsen for gruppen, der derudover består 
af tre kommunale repræsentanter, to lærere, 
en pædagog, en repræsentant fra PPR og to 
repræsentanter for eleverne. Herudover vil 
der blive nedsat en større referencegruppe 
bestående af folkeskolens parter, relevante 
vidensaktører og forskere på området.

Grupperne skal kortlægge inklusionsområdet 
gennem en række undersøgelser. Arbejdet 
skal munde ud i en række konkrete anbefa-
linger til arbejdet med inklusion, som skal 
være nemme for kommunerne og skolerne at 
iværksætte. Anbefalingerne skal være klar om 
seks måneder.

”Der er mange steder, hvor der er udfordrin-
ger med at få inklusionen til at lykkes. Det er 
ikke nogen nem øvelse at få flere børn med i 
fællesskabet i den almene folkeskole. Vi vil 
være sikre på, at alle børn får den nødvendige 
støtte. Det er derfor, vi nu gennemfører et ef-
tersyn af inklusionsindsatsen,” siger minister 
for børn, undervisning og ligestilling Ellen 
Trane Nørby.

”Jeg ser frem til opgaven som formand for 
inklusionseftersynets ekspertgruppe. For mig 
at se er der tre store og vigtige opgaver, vi skal 
tage fat på: Vi skal give et samlet billede 

af inklusionsindsatsen, finde gode eksempler 
og hovedproblemer samt ikke mindst komme 
med anbefalinger til praksis og justeringer. 
Målet må være, at ideen om inklusion i skolen, 
hvor alle elever lærer og trives, skal lykkes i 
skolens virkelighed,” siger formand for Sko-
lelederforeningen og ekspertgruppen Claus 
Hjortdal.

Udover ekspertgruppens arbejde vil regerin-
gen også indlede et tæt samarbejde med KL 
om inklusionsindsatsten med henblik på at 
understøtte området bedst muligt.

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?

Eftersynet af inklusionsindsatsen går nu i gang 

FAKTA OM EFTERSYNET AF INKLUSION I FOLKESKOLEN
Eftersynet skal:

1 . Afdække proportioner i omstillingen til inklusion, herunder afdække  
udfordringer i indsatsen samt give et billede af indsatser på kommune- og 
skoleniveau, herunder også i forhold til brug af ressourcepersoner, særlige 
læringsmiljøer og ressourceanvendelse .

2 . Identificere hovedproblemer og gode eksempler i forhold til den konkrete  
implementering, for eksempel i forhold til særlige målgrupper . 

3 . Komme med anbefalinger til den praktiske implementering, der umiddelbart  
kan anvendes af de forskellige aktører, samt eventuelle forslag til konkrete 
justeringer .

Kilde: uvm.dk

http://www.horisonten.dk
http://www.marjatta.dk
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Kontakt os gerne telefonisk på:
København 4049 9707 | Ringsted 4027 9111 | Esbjerg  2712 5698 | Aabenraa 7463 3600

Vores afdelinger har forskellige faglinjer, så kig på www.gladfagskole.dk og se hvad vi 
kan tilbyde. Følg os også på facebook og instagram

Du kan uddanne dig indenfor…
Teater, radio, dyrepasser, håndværker, gartner, animation, tv, 
køkken, design og pedel.

Glæde og faglig motivation er i centrum på Glad Fagskole  
– derfor opfordrer vi til, at du starter med en uges gratis 
praktik så du kan se, om Glad Fagskole er noget for dig.

Personlig udfoldelse,  
fælles glæde og faglig stolthed  
 

Din uddannelse  
- din fremtid

http://www.gladfagskole.dk
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Dag- og Døgntilbud – herunder 
STU – til unge med særlige behov
– i aldersgruppen 15-22 år med udfordringer af 
social, adfærdsmæssige og boglige karakter

Vores dagtilbud består af 7 værksteder:
 • Snedker/bygge-anlæg
 • Køkken
 • Jordbrug
 • Motor
 • Maler
 • Krop og design
 • Bo-træning
 - Desuden har vi intern skole/almenværksted

Opholdsdelen er placeret i 3 kollegier og  
2 prøvelejligheder.

På Høng Erhvervsskole arbejder vi ressource- og 
relationsorienteret med en anerkendende tilgang 
med vægt på struktur og rummelighed.

Høng Erhvervsskole er en privat selvejende institu-
tion godkendt efter Servicelovens §§ 66, 76 og 
107. Skolen er beliggende på Vestsjælland mellem 
Slagelse og Kalundborg.

D.S.I Høng Erhvervsskole
Kulbyvej 7-9 4270 Høng
Tlf. 5858 2032
www.hoeng-erhvervsskole.dk 
administration@ 
hoeng-erhvervsskole.dk

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

:: Af Christina Qvistgaard ::
Det er synet, der møder besøgende, når de an-
kommer til STU-delen af behandlings- og uddan-
nelsesinstitutionen Nødebogård i Nordsjælland.

De forskellige indtryk viser på fin måde den 
tilgang, man har til de unge på Nødebogård, 
fortæller socialrådgiver Monica Ferdinand 
Tækker. Nødebogård rummer både behand-

lingsskole og botilbud og har gjort det i mange 
år, men det er kun i de sidste fire år, at man 
også har valgt at tilbyde STU.

”Vi indretter os efter de unge. Det individuelle 
er kodeordet for os,” fastslår hun. ”Derfor står 
der fx en smuk brændestabel, fordi en ung med 
kreative evner har haft brug for at fordybe sig. 
Eller man finder flasker med stærk chilisauce 

på køkkenbordet.” Også chiliflaskerne er sym-
bolske for den bredere undervisning, forklarer 
underviser Martin Rasmussen. 

”Man kan proppe uendelig meget læring ned 
i sådan en lille flaske chilisauce,” siger han. 
”Chilierne skal dyrkes, chilisaucen skal laves, 
flaskernes etiketter skal designes – og så 
har vi en lille købmandsbod ved indgangen 

I et hjørne finder man et drivhus fyldt med chilier – i et andet farer et par  
kaniner rundt i en løbegård, og foran den gamle forstanderbolig ligger  
der en væltet mur ved siden af en kunstfærdigt arrangeret brændestabel

Et sted som INDRETTER 
SIG EFTER DE UNGE

http://www.hoeng-erhvervsskole.dk
http://www.hs-stu.dk
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MARIE GRUBBE
SKOLEN

MARIE GRUBB E
ALSLEVVEJ 25

4850 STUBBEKØBIN G

www.mariegrubbeskolen.dk
mariegrubbe@guldborgsund.dk

Tlf. 5473 292 0

Marie Grubbe Skolen arbejder med bl.a. unge med person-
ligheds – og udviklingsforstyrrelser, unge med diagnoser 
med udviklingshæmning.

Med udgangspunkt i den enkelte unges funktions niveau 
tilbyder vi et helhedspædagogisk tilbud med bl.a.: 

• Neuropædagogisk retning 
• Botræning
• Individuelle tilrettelagte interne 

og eksterne praktikker
• Efterskole ungdomsliv og netværk
• Studieture 

STU – særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

til grunden, hvor eleverne kan sælge deres 
produkter til personalet her.”

Nu med dagelever
Eleverne på Nødebogård fungerer kognitivt 
indenfor normalområdet, men de fleste har 
psykiatriske lidelser eller udviklingsforstyr-
relser, der kræver meget   individuel omsorg. 
Fælles for dem alle er, at de har meget svært 
ved at indgå i fællesskaber, og man har derfor 
bevidst valgt, at seks er det maksimale antal 
elever på STUen. Før i tiden har alle elever 
været døgnelever, der er blevet plukket fra be-
handlingsskolen, men nu har man valgt også at 
åbne op for eksterne dagelever. Af samme årsag 
har man valgt at indføre en visitationsproces 
til STUen, for det er altafgørende, at eleverne 
passer ind i gruppen.

STU leder Morten Nielsen fortæller: ”Vi har 
mulighed for at følge eleverne her på stedet, fra 
de er 8 år gamle. Vi kan tilbyde en unik pakke, 
hvor man starter i skolen, fortsætter i STUen 
og siden hen kan man gå videre til et bofælles-
skab. Men det er en unik pakke, som vi også 
gerne vil brede videre ud - og derfor tager vi nu 
også eksterne STU-elever ind.”

Alt tænkeligt fagpersonale findes på Nødebo-
gård – lige fra pædagoger, over behandlere til 
socialrådgivere. Og det er en kæmpe fordel, 
mener alle tre medarbejdere.

”De unge er dækket fuldstændigt ind rent 
fagligt. Vi kan tage den individuelle pædago-
giske snak, og vi kan tilbyde dem et ungdoms-
miljø, hvis det giver mening – for alt skal give 
mening,” understreger Monica Ferdinand 
Tækker. ”Samtidig har vi vores egne psykologer, 
som kan fungere som sparringspartnere for 
personalet, samt en socialrådgiver der kan være 
sparingspartner med kommunen.” 

Det formelle skal overholdes
I sidste ende er det altafgørende, at de unge tri-
ves, fastslår Martin Rasmussen. Og med et lille 
antal elever har man mulighed for at ændre på 
dagligdagen med minutters varsel. Et compu-
terrum kan forvandles til atelier, et modelskib 
kan give anledning til en times impromptu hi-
storieundervisning. Og så har man en gedigen 
behandlingstradition at trække på.

”Hvis de unge er helt fyldt op af deres egne 
udfordringer, ender man ofte med at lave noget 

helt andet, end man havde planlagt. Man skal 
være lidt af en altmuligmand, for samtidig 
med, at vi indretter os efter de unge, har vi også 
nogle formelle uddannelsesplaner, der skal 
følges,” siger han.

http://www.mariegrubbeskolen.dk
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:: Af Signe Hare ::
”De frustrationer, de unge har, er ikke nød-
vendigvis noget en sagsbehandler kan hjælpe 
dem med. Ofte handler det om at få struktur 
på tilværelsen og at finde nogen, der gerne 
vil lytte”, fortæller 69-årige Jørgen Steiner, 
der i det seneste år har været en del af projekt 
morfar i Kolding. 

I øjeblikket er fem bedsteforældre –tre mor-
fædre og to mormødre- tilknyttet projektet, der 
har base på Kolding Ungdomsskole. Her bliver 
de ældre matchet op med en ung person, der 
kan få gavn af deres livserfaring og gode råd.    

”Når den unge bliver teamet op med en ældre 
person, de ikke kender, er der mulighed for 
at lægge den tidligere bagage fra sig og starte 
forfra”, forklarer projektleder Torben Olesen, 
der understreger, at de unge selv skal have en 
vis motivation for at være med, så begge parter 
får udbytte af projektet. ”Bedsteforældrene kan 
hjælpe med at skabe struktur i hverdagen, men 
det er den unge, der bestemmer, hvor meget de 

vil involveres, og derfor er det også vigtigt, at 
de har lyst til at være med”, uddyber han. 

En fin grænse 
En af morfædrene i projektet er 69-årige 
Jørgen Fogstrup, og han er glad for at kunne 
hjælpe andre, efter han selv er gået på pension 
fra sit arbejde som læge. Ifølge ham er det 
vigtigste ord tryghed, når man vil danne en 
stærk relation på tværs af generationer og ud-
dannelsesskel. ”Det er helt op til barnebarnet, 
hvor meget han eller hun har lyst til at mødes. 
Hvis man begynder at presse på, risikerer man i 
stedet at skubbe dem væk”, siger den pensione-
rede læge, der foretrækker at gå en tur med sine 
reservebørnebørn, så de bliver bragt ud af deres 
vante miljø.  

Den grænse er Jørgen Steiner også bevidst om. 
”Vi taler med de unge mennesker om andre 
ting, end hvad de bruger deres forældre til, men 
det er vigtigt, at man respekterer hinandens 
privatliv. Det skal være op til den enkelte, hvor 
meget de vil bruge mig”, siger den pensionerede 

 

STU BRANGSTRUP - VOLSTRUPVEJ 18, 5750 RINGE - TLF.: 63753970 
 

WWW.CSV-ODENSE.DK / CSV-ODENSE@ODENSE.DK 

Odense 

VÆRKSTEDER:

Smedeværksted

Træ og Montage Værksted

Det Grønne Værksted

Køkken værksted

Multiværksted

Ølufgårdsvej 11 • Vester Nebel • 6515 Esbjerg N
Bo- og Uddannelsessted • Vi gør det teoretiske praktisk

Vi modtager unge mennesker hele året!

Vi tilbyder STU-uddannelse til unge fra 16 år med 
særlige behov • Vi tilbyder både dagtilbud og boophold.

 
www.dgm.nu •dgm@dgm.nu • tlf. 75 16 93 94

Unge, der er ved at falde ud af uddannelsessystemet, kan få rådgivning og støtte af en  
ressourcestærk mentor i form af en reservemorfar. Det er formålet med ”Projekt morfar  
M/K”, der på andet år skaber kontakt mellem unge og ældre i Kolding Kommune

Hvem kan ikke bruge  en ekstra morfar? 

http://www.cvs-odense.dk
http://www.dgm.nu
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bankmand, der også finder projektet personligt 
udbytterigt. ”Der ikke er faste rammer for, 
hvor meget vi for eksempel skal mødes. Det 
afhænger af barnebarnets behov, som typisk 
vil aftage undervejs, og det er en meget givende 
udvikling at følge”, uddyber han. 

Et nyt perspektiv
Også Jørgen Steiners tilknyttede barnebarn, 
Monaf, er glad for relationen.  ”Jeg kan fortælle 
Jørgen nogle andre ting end mine egne for-
ældre. Han kan se det hele udefra og give mig 
nogle objektive råd”, siger 20-årige Monaf, der 
blev tilknyttet projektet, fordi han havde pro-
blemer på den skole, han gik på. ”Jeg var meget 
modvillig i starten, men i dag synes jeg, det er 
et rigtig godt projekt. Jørgen har hjulpet mig 
med at få styr på økonomien og været en vigtig 
brik i, at jeg er vendt tilbage til en uddannelse”, 
fortæller koldingenseren, der er vendt tilbage 
til skolesystemet og er flyttet sammen med sin 
kæreste med støtte fra sin reservebedstefar.  

Projekt morfar ruller i Kolding på andet år og 
er ifølge projektleder Torben Olesen en succes. 

Derfor er man også åbne overfor nye seniorer, 
der kunne tænke sig at tage del i ordningen.

”Vi har ikke nogen faste kriterier. Det handler 
om motivation og om, hvorvidt man har lyst til 
at hjælpe andre. Rammerne er man selv med til 
at skabe”, afslutter projektlederen, der håber, at 
projektet vil fortsætte i mange år fremover.

 

 z Tømrer uddannelse

 z Murer uddannelse

 z Maler uddannelse

 z Skov- og  
gartner uddannelse

 z Undervisning i dansk, 
matematik og engelsk

 z Teknisktegning  
grundforløb

 z Naturpleje/ 
skov uddannelse

 z Praktik i Conzept Byg

 z Conzept Bo  
Kollegielignende  
botilbud §107

    

C
O

N
Z
E
P
T

STU
CONZEPT 
Erhvervsskole

Find os på 

www.facebook.com/conzep.torg

Conzept Erhvervsskole STU
Roskildevej 185 z 3400 Hillerød

www.conzept.org z Ring til: Jesper Kaag tlf. 51 94 47 65
ZBC Ringsted
Ahorn Allé 3-5
4100 Ringsted
Tlf. 5768 2500

- særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 

AUTO 
IT & MEDIERVI 

VI ARBEJDER OGSÅ MED BO-
TRÆNING, KOST OG MOTION

STU 

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

Hvem kan ikke bruge  en ekstra morfar? 
FAKTA OM PROJEKT MORFAR M/K
Projekt Morfar m/k handler om at få ressourcestærke 

efterlønnere og pensionister til at hjælpe unge i Kolding 

mellem 15 og 25 år med henblik på at fastholde den unge 

i et uddannelsesforløb og skabe struktur i hverdagen. 

Samtidig handler det også om det personlige møde mel-

lem generationer, hvor unge kan få rum og tid til at tale 

om livets udfordringer. Ideen til projektet stammer fra 

DHI-netværket (Den helhedsorienterede indsats) og et 

lignende projekt ved Vejle Kommunale Ungdomsskole.

http:// www.conzepterhvervsskole.dk
http://zbc.dk/for-vejledere/stu/
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:: Af Christina Qvistgaard ::
For et par måneder siden startede 11 KUU 
elever på den spritnye uddannelse på Ballerup-
Herlev Produktionsskole, og man er stille og ro-
ligt ved at gøre sig nogle værdifulde erfaringer.

På sigt er ambitionerne om flere linjer store, men 

i første omgang har man valgt at satse på en linje, 
der kombinerer ejendomsservice, anlægsgartner 
og lager, fordi der var efterspørgsel på medarbej-
dere med den type kompetencer i området.

”Der er mange små og mellemstore virksomhe-
der her i nærheden,” fortæller viceforstander 
og KUU-ansvarlig Charlotte Hyldgaard. ”De 

Den nye ungdomsuddannelse KUU skal 
klæde unge, der ikke vil kunne klare en 
ordinær ungdomsuddannelse, på til at 
arbejde inden for de fag, hvor der mangler 
arbejdskraft i lokalområdet. Produktions-
skolerne er udset til – og har meldt sig til - 
at løfte opgaven med at gøre eleverne klar 
til job eller til ordinær uddannelse

V EJE N
 R

U
N

DT

VI ARBEJDER HELELIGEVÆRD

Klubber for unge
Netværk til forældre
Uddannelse
Boliger
Gratis rådgivning
Gratis bisidning
Beskæftigelse

Læs mere:
www.ligevaerd.dk

Foreningsfællesskabet Ligeværd består af 6 organisationer,
der arbejder for mennesker med særlige behov på alle områder
af livet. Vi gør hinanden bedre!

Uddannelse skræddersyet

http://www.ligevaerd.dk
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har måske ikke råd til at ansætte en af hver, 
men gav udtryk for, at kombinationen ville give 
muligheder for dem.”

At være pionerer på en helt ny uddannelse har i 
det hele taget krævet meget benarbejde og vilje 
til hurtig omstilling. I starten var KUUen nemlig 
udelukkende tiltænkt som en bro til arbejds-
markedet, men et halvt års tid før opstart kom 
tilføjelsen om, at uddannelsen også skulle kunne 
lede videre til fx ordinær erhvervsuddannelse.

Der har været masser af kontakt til erhvervs-
skolerne, og produktionsskolerne og andre sko-
ler i området kendt som København Nord har 
arbejdet sammen om at skabe nogle rammer 
for ungdomsmiljø og identitet. ”De unge skal 
kunne sige, at de skal til KUU fest,” pointerer 
forstander Tina Jensen.

Svært at få bredt kendskabet ud
Den virkelige udfordring har dog været at få 
folks øjne op for KUUen, fortæller Charlotte 
Hyldgaard, der altså kan tælle 11 elever på sit 
debutanthold. Et nyt kuld starter i januar, og 
der satser man på, at uddannelsen er landet lidt 
mere på rygmarven.

”Det har været svært at få bredt kendskabet 

ordentligt ud,” siger viceforstanderen. ”Men det 
handler også om at få sat gang i uddannelsen og 
få defineret målgruppen præcist.”

Typisk vil uddannelsen henvende sig til de 
unge, der har svært ved at klare kravene på en 
almindelig ungdomsuddannelse,” forklarer Tina 
Jensen. Det er ikke som sådan STU målgruppen, 
men unge der har svært ved det boglige. Til for-
skel fra EGUen som er individuelt tilrettelagt, og 
som man ellers kunne forestille sig, henvender 
sig til en lignende målgruppe, er KUU holdbase-
ret og de unge går i klasse sammen.

”Tanken er, at de skal rykke sig som et hold. 
Vores første hold KUU elever består af en meget 
bred vifte af unge,” siger forstanderen. ”For os 
er den ideelle målgruppe nok dem, der er lidt 
ældre end 16 og som har nogle erfaringer. Det 
vigtigste er dog, at de er nået frem til, at de vil 
noget med deres liv og er afklarede og motive-
rede. At de så måske ikke kan klare en ordinær 
uddannelse, er der hvor vi kommer ind.”

Produktionsskolerne kan tilbyde nogle fysiske 
rammer som er mindre og en tryghed, der kan 
være svær at finde på en stor erhvervsskole, 
fastslår Charlotte Hyldgaard. Og så har produk-
tionsskolerne pædagogisk erfaring med en type 

unge, der kræver lidt ekstra.
”Jeg håber, at de unge, der ikke er i stand til at 
gennemføre en ordinær uddannelse kan bruge 
KUU til at få et arbejde. Der vil altid være nogle, 
der ikke kan komme igennem en normal uddan-
nelse, men alligevel kan være gode medarbej-
dere,” understreger hun. ”Nu har vi muligheden 
for at give dem et papir på deres kompetencer 
og en titel som erhvervsassistent. Og med vores 
pædagogik kan vi gøre en forskel.”

Målet i sigte
Nøgleordene på KUU er praktisk tilgang. Ele-
verne skal bruge meget tid i praktik – helt op til 
otte uger per semester. På BHP har man i første 
omgang valgt, at de unge starter med 14 dage i 
praktik og siden bliver længden gradvist bygget 
op. Det med at være en del af noget og have 
et ansvar for en produktion, betyder meget 
forklarer Tina Jensen og Charlotte Hyldgaard. 
Samtidig arbejder eleverne med en portfolio, 
der betyder, at de hver gang en opgave er fær-
diggjort, kan putte dokumentation i mappen. 
De kan sætte flueben i forhold til det store mål. 
Og det med hele tiden at have målet i sigte, kan 
betyde den helt store forskel for eleverne.

”De får simpelthen en chance for at gennem-
føre noget,” fastslår Charlotte Hyldgaard.
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SAMMEN SKABER
VI MENING OG

AKTIVT
NÆRVÆR

FREMTIDSLINJEN

SPÆNDENDE PRAKTIKFORLØB  
MATCHMAKING  

– RETTE ELEV I RETTE VIRKSOMHED
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

til det lokale erhvervsliv

http://www.fremtidslinien.dk
http://krummerup.dk
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Fra det RØDE FELT til ro i sig selv
Han havde svært ved at kommunikere med familien uden, at det endte i skænderi og diskussion. Lysten til at tage en uddannelse blev 
overdøvet af den indre larm og i mange år truede temperamentet og stofferne med at tage magten over ham. For 29-årige Søren Bach 
Petersen blev projektet Netværket i Spil til et vendepunkt

:: Af Christina Qvistgaard ::
ADHD blev først officielt en del af Sørens liv som 
21-årig, men et eller andet sted, har han altid 
vidst, at noget ikke var helt som det skulle være.

Uroen i kroppen, trangen til altid at være på 
farten og manglende koncentrationsevne – 
alt sammen typiske symptomer, der gør det 
svært at fuldføre en uddannelse og ofte også at 
bevare et godt forhold til de nærmeste. 

Ikke desto mindre havde Søren kastet sig over ud-
dannelsen til vagt på Syddansk Erhvervsskole.

”Jeg har altid gerne ville have en uddannelse, 
men jeg manglede nogle redskaber,” forklarer 
han. ”Jeg fik først konstateret ADHD sent, så 
jeg har ikke fået redskaberne hen ad vejen – og 
det har været et problem i forhold til min ud-
dannelse og min familie.”

Søren kunne ikke enes med lærerne på vagtstu-
diet og skiftede til ejendomsservicetekniker. 
Og her fandt han den forståelse, der ledte til 
videre til ADHD-foreningens Netværket i Spil. 

”Vores erfaring med ADHD er, at der er brug 
for en helhedsorienteret indsats. Netværket i 
Spil er en hjælp til uddannelse, men kan også 
være en hjælp i hverdagen,” fortæller konsulent 
Tine Hedegaard, der er tovholder på projektet. 
”Relationerne fylder jo, og hvis den del ikke 
fungerer, kan man ikke tage 
en uddannelse eller et job. 
Netværket i Spil består af 
en netværksrådslagning og 
to opfølgende møder.”

Meget gavnlig
Metoden til rådslagningen 
er hentet fra familieråd-

slagningsmetoden, hvor der så er bygget 
ovenpå til at håndtere ADHD problematikker. 
Samordnerne som står for alt det praktiske i 
forbindelse med rådslagningen kommer fra 
Fonden Vita.

Efter den indledende kontakt med den unge, 
hvor man formulerer, hvilke udfordringer der 
fylder mest, hvem der skal med til rådslagnin-
gen og hvilke spørgsmål man skal have svar 
på, går samordneren i gang med at organisere 
selve arrangementet. Ofte besøger samordne-
ren hver enkelt person, der skal med og melder 
løbende tilbage til den unge.

Ved selve rådslagningen er der tre faser. Først 
får de medvirkende information og bliver budt 
velkommen. De får måske information om det at 
gå i skole og have ADHD. Det kan også være, at en 
lærer eller en anden, der har set den unge udvikle 
sig og have nogle ressourcer, der orienterer.

Og generel information om ADHD og om 
ADHD i relation til den unge kan være meget 
gavnlig, fastslår Tine Hedegaard.

”Det er værdifuldt – for i rådslagningsfasen 
arbejder man med at finde svar og løsninger 
for den unge, og der har man brug for at vide, 
hvad vedkommende er oppe imod. Samtidig får 
de en forståelse for, hvad ADHD er. Der er sat 
en dagsorden, man skal holde sig til. Og så skal 

man tale positivt 
og holde sig fra for-
tiden,” siger konsu-
lenten. Endeligt 
fastlægger man en 
handleplan, hvor 
man fastslår, hvem 
der gør hvad og 
hvornår.

Faste rammer
Det lyder måske simpelt, men mange familier 
har måske været på randen af et kommuni-
kationssammenbrud i mange år og har derfor 
brug for helt faste rammer, forklarer Tine 
Hedegaard:

”Metoden er så ordnet og struktureret – og det 
er det, der gør, at den fungerer. Nogle familier 
kan ikke tale sammen, men med en meget 
begrænset problematik, kan man måske få et 
gennembrud.”

Det var det, der skete for Sørens familie. De 
havde dårlig talt sammen i årevis og havde 
muligvis helt sluppet forbindelsen, hvis ikke 
det var for Netværket i Spil. Han tøver da heller 
ikke med at anbefale projektet til andre.

”For mig har det været helt fantastisk,” un-
derstreger han. ”Og jeg synes de fleste burde 
igennem en rådslagning. Bare det at jeg ikke 
selv skulle tage kontakt til min familie var en 
stor lettelse. Min mor og jeg har ikke haft et 
godt forhold længe, men nu kører jeg faktisk tit 
hjem på besøg.”

Han fortsæt-
ter: ”Jeg havde 
brug for en 
længere lunte. 
Jeg lå hele 
tiden i det røde 
felt, men nu er 
der en forstå-
else for mig og 
en støtte, der 
gør, at jeg hvi-
ler meget mere 
i mig selv.”

Mere ro
Blandt de redskaber og mål Søren har fået er 
bl.a., at han skal holde op med altid at være 
tilgængelig for alle andre. Han skal øve sig på at 
være alene. Det betyder fx, at telefonen er lagt 
væk en time hver dag – og den kommer heller 
ikke med i seng om aftenen. 

Selvom han endnu ikke er helt i mål, har  
deltagelsen i projektet betydet rigtig meget  
for Søren.

”Det handler om, at jeg skal have noget ro, og 
det er jeg ved at finde. Jeg har lært at sige nej. 
I skolen har det allerede givet mig mere over-
skud. Lærerne kan ikke kende mig længere,” 
siger Søren.
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2016

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

Besøg Danmarks største  
uddannelsesmesse 
for unge med særlige behov 
og bliv afklaret på DIN fremtid!

Aarhus
ÅFS Centret

Vejle
DGI-Huset

Odense
Dalum Hallen

Roskilde
Roskilde Kongrescenter

GRATIS
ADGANG!

uif2016_messebesoeg_A4.indd   1 30/11/15   16.54

http://udifremtiden.dk
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– køb den på hjemmesidenua.dk

Ungdomsuddannelser 2016

– et opslagsværk for 
den professionelle
vejleder og andre  
undervisere

Ungdomsuddannelser 2016 er et 
opslagsværk, der henvender sig til 
vejledere og undervisere, som har 
brug for et nemt overblik over 
ungdomsuddannelser i Danmark 
og de tiltag, der sker på området.

Bogen gennemgår systema-
tisk de  enkelte uddannelser 
– herunder  arbejdsområde, 
praktikmuligheder, opbygning 
og økonomi, og skaber overblik 
over de reformændringer,  der 
er sket på uddannelsesområdet 
 i løbet af det seneste år. 

Læs bl.a. om

• Erhvervsuddannelserne, 
herunder den nye struktur

• Gymnasiale uddannelser

• Kunstneriske uddannelser

• Særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser

• Offentlige uddannelser 

Desuden indeholder bogen  et register over samtlige   
uddannelsesinstitutioner  i Danmark. 

Få overblik over  
ungdomsudddannelserne 
– alle ændringerne, alt det nye 

bogann_ungudd2016_A4.indd   1 01/12/15   11.58

http://www.ua.dk/default.aspx?ID=1162

