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Vi er ikke et tænkt eksempel . . .
Dansk erhvervsliv mangler kloge hænder og hoveder, der kan omsætte teori til praksis. Frie
Fagskoler er et middel til målet. Et fagligt funderet fællesskab for unge, der er praktisk begavede
og i den grad uddannelsesparate, så længe uddannelsessystemet tager højde for, at man ikke
kan læse sig til alt. Vi ved, at alle tilegner sig kompetencer via forskellige læringsstile. Frie
Fagskoler er en anerkendelse af de unge, der lærer bedst, når undervisningsformen primært
er praksisorienteret. Og formen; at vi spejler os i efterskole- og højskoleverdenens ide om
en hverdag, hvor vi er både socialt og fagligt forbundet med hinanden, betyder, at vi er et
kostskoletilbud med dannelsesperspektiv; sunde, fagligt kvalificerende og socialt udviklende
fællesskaber, hvor unge får viden, holdninger og perspektiver på livet.
Frie Fagskoler er til for de unge, der har hænderne godt skruet på – lyse hoveder med potentiale
til at bygge det fremtidige fundament for et erhvervsliv, der behøver dem. Højt fagligt niveau,
diversitet, nærvær og et undervisningsmiljø, hvor både praktisk og teoretisk undervisning
matcher fremtidens forventning og giver plads til at lykkes.
Frie Fagskoler er på ingen måde et tænkt eksempel; vi er en resultatorienteret, velafprøvet
og virkelighedsnær skoleform, der over hele landet tilbyder et fagligt fællesskab med
fremtidsperspektiv.
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Hadsten
Fri Fagskole
Fremtidens kloge hænder
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Skoleprofil
Hadsten Fri Fagskole

Design & Maker

3 hurtige

Care

Størrelse:
50 pladser

Game Design

Boligform:
1- eller 2-mandsværelser

Gastronomi & Event

Aldersgruppe:
Åben for alle, der er fyldt 16 år
eller har afsluttet 9. klasse

Håndværk

Specielt ved os
Vi har et nært samarbejde med fire
ungdomsuddannelsesinstitutioner i
fire byer omkring os.

Vi tilbyder
Care – vi arbejder med mennesker
Crafts – vi arbejder med håndværk
Food - vi laver gastronomi og events
Game Design – vi udvikler og designer spil
KREA – vi udvikler kreative ideer og evner

Kontakt
Hadsten Fri Fagskole
Østergade 77
8370 Hadsten
Telefon: 86980145
Email: info@hadstenff.dk
Web: www.hadstenff.dk

Skoleprofil
Halvor Fri Fagskole

Halvor
Fri Fagskole
Vi tror på talentet i dig
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Skoleprofil
Halvor Fri Fagskole

Design & Maker

3 hurtige

Care

Størrelse:
148 pladser

Game Design

Boligform:
2-, 3-, eller 4-mandsværelser

Gastronomi & Event

Aldersgruppe:
Åben for alle, der er fyldt 16 år
eller har afsluttet 9. klasse

Håndværk

Specielt ved os

På Halvor Fri Fagskole er eleverne en
del af et campusmiljø med en efterskole.
Eleverne kommer fra både ind- og
udland. Vores fri fagskoleelever arbejder
med faglig praksis i værksteder,
projekter og praktikker i samarbejde
med lokalt og nationalt erhvervsliv.

Vi tilbyder

GastroEvent
Håndværk - Kloge hænder
GameDesign
Care - Hvis du vil være noget for nogen.

Kontakt
Halvor Fri Fagskole
Halvorsmindevej 107-109
9800 Hjørring
Telefon: 98 92 12 22
Email: kontor@halvorsminde.dk
Web: www.halvorsminde.dk

Skoleprofil
Odense Designakademi
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Odense
Designakademi
Et stærkt kreativt fællesskab
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Skoleprofil
Odense Designakademi

Design & Maker

3 hurtige

Care

Størrelse:
48 pladser

Game Design

Boligform:
1- og 2-mandsværelser

Gastronomi & Event

Aldersgruppe:
Åben for alle, der er fyldt 16 år
eller har afsluttet 9. klasse

Håndværk

Specielt ved os

Vi møder dig, hvor du er og udvikler
netop DIT talent. Vigtigst er interessen
for det kreative - at du elsker at tegne,
at designe og kreere med dine hænder.
ODA – et år du aldrig glemmer.

Vi tilbyder

Fashion Design
Industriel Design
Kunst og Grafisk Design
Animation & Game Design

Kontakt
Odense Designakademi
Ørstedsgade 28
5000 Odense
Telefon: 66 12 21 45
Email: info@odensedesignkademi.dk
Web: www.odensedesignakademi.dk

Skoleprofil
Rødding Fri Fagskole
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Rødding
Fri Fagskole
Venskaber og trygge genkendelige rammer er
grundlag for god trivsel, læring og udvikling
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Skoleprofil
Rødding Fri Fagskole

Design & Maker

3 hurtige

Care

Størrelse:
66 pladser

Game Design

Boligform:
Fagskoleeleverne bor i egne lejligheder

Gastronomi & Event

Aldersgruppe:
For unge med særlige
læringsforudsætninger, der er fyldt
16 år eller har afsluttet folkeskolen

Håndværk

Specielt ved os

Vi er en special kombinationsskole, hvor
unge med særlige læringsforudsætninger
selv kan være med til at sammensætte
deres uddannelsesforløbs længde og
indhold.

Vi tilbyder

Game Design og Multimedie
Gastronomi & Event
Design & Kreativitet

Kontakt
Rødding Fri Fagskole
Rødding Præstegårdsvej 11
6630 Rødding
Telefon: 74 84 25 00
Email: mail@fagogefterskole.dk
Web: www.rødding.dk

Skoleprofil
Sorø Fri Fagskole

Sorø
Fri Fagskole
Vi følger din drøm til dørs
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Skoleprofil
Sorø Fri Fagskole

Design & Maker

3 hurtige

Care

Størrelse:
91 pladser

Game Design

Boligform:
2-mandsværelser

Gastronomi & Event

Aldersgruppe:
Åben for alle, der er fyldt 16 år
eller har afsluttet 9. klasse

Håndværk

Specielt ved os

Sorø Fri Fagskole har 125 års
erfaring i at udvikle talenter. Det sker
i et unikt interessefællesskab, hvor der
også er plads til at dyrke det sociale
samvær med andre unge. På Sorø Fri
Fagskole får du mulighed for at arbejde
med et linjefag, der kan gøre dig mere
robust og afklaret, inden du skal videre
i en ungdomsuddannelse.

Vi tilbyder

Gastronomi
Grafisk Design
Game Design & Game Art

Kontakt
Sorø Fri Fagskole
Holbergsvej 7
4180 Sorø
Telefon: 57 83 01 02
Email: mail@fagskole.nu
Web: www.fagskole.nu

Skoleprofil
Struer Fri Fagskole

Struer
Fri Fagskole
Høj faglighed med plads til alle
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Skoleprofil
Struer Fri Fagskole

Design & Maker

3 hurtige

Care

Størrelse:
50 pladser

Game Design

Boligform:
1- eller 2-mandsværelser

Gastronomi & Event

Aldersgruppe:
Åben for alle, der er fyldt 16 år
eller har afsluttet 9. klasse

Håndværk

Specielt ved os

Vi hjælper med at finde DIN vej til
fremtidig uddannelse. Vi støtter dig
på vejen, hvor vi arbejder med det,
der giver mening for dig. Vores store
erhvervsnetværk står klar med
praktikpladser, når du er parat

Vi tilbyder

Care
Game Design
Gastronomi & Event
Grafik & Dekoration
Håndværk

Kontakt
Struer Fri Fagskole
Vesterled 7
7600 Struer
Telefon: 97 85 08 22
Email: post@struerfrifagskole.dk
Web: www.struerfrifagskole.dk

Skoleprofil
Sydfyns Fri Fagskole

Sydfyns
Fri Fagskole
Lille skole giver store muligheder

16

17

Skoleprofil
Sydfyns Fri Fagskole

Design & Maker

3 hurtige

Care

Størrelse:
68 pladser

Game Design

Boligform:
1- eller 2-mandsværelser

Gastronomi & Event

Aldersgruppe:
Åben for alle, der er fyldt 16 år
eller har afsluttet 9. klasse

Håndværk

Specielt ved os

At eleverne får mulighed for faglig
fordybelse i et trygt og rummeligt
kostskolemiljø.

Vi tilbyder

Game Design
Gastronomi & Event
Håndværk
Care
Ridelinjen

Kontakt
Sydfyns Fri Fagskole
Klingstrupvej 5
5881 Skårup
Telefon: 62 23 13 28
Email: post@sydfynsfrifagskole.dk
Web: www.sydfynsfrifagskole.dk

Skoleprofil
Textilskolen – Fri Fagskole
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Textilskolen
– Fri Fagskole
Menneske og materiale
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Skoleprofil
Textilskolen – Fri Fagskole

Design & Maker

3 hurtige

Care

Størrelse:
60 pladser

Game Design

Boligform:
Kun dagelever

Gastronomi & Event

Aldersgruppe:
Åben for alle, der er fyldt 16 år
eller har afsluttet 9. klasse

Håndværk

Specielt ved os

Textilskolen er en forberedende
designskole for unge, som drømmer om
en fremtid indenfor design.
Størstedelen af eleverne på
Akademilinjen bruger skolen som
springbræt til at søge ind på
videregående designuddannelser,
kunstakademier eller arkitektskoler
med optagelsesprøver i Danmark
eller udlandet.

Vi tilbyder

Design 10.
Akademilinje – Fashion & Tekstil

Kontakt
Textilskolen – Fri Fagskole
De Conincksvej 20
2840 Holte
Telefon: 45 42 59 15
Email: info@textilskolen.dk
Web: www.textilskolen.dk

Skoleprofil
Tronsø Fri Fagskole

Tronsø
Fri Fagskole
Prøv før du vælger
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Skoleprofil
Tronsø Fri Fagskole

Design & Maker

3 hurtige

Care

Størrelse:
140 pladser

Game Design

Boligform:
2-, 3-, eller 4-mandsværelser

Gastronomi & Event

Aldersgruppe:
Åben for alle, der er fyldt 16 år
eller har afsluttet 9. klasse

Håndværk

Specielt ved os

Kombinationsskole af fri fagskole
og efterskole.
10. klasse og erhvervslinje

Vi tilbyder

Teknik, Metal & Auto
Gokart
Tronsø Equestrian
Landbrug
eSport Racing

Kontakt
Tronsø Fri Fagskole
Tronsø Parkvej 40
7200 Grindsted
Telefon: 75 32 07 22
Email: mail@tronsoeskolen.dk
Web: www.tronsoeskolen.dk

Skoleprofil
Bøgevangskolen – Vejle Fri Fagskole
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Vejle
Fri Fagskole
Bøgevangskolen – Et godt sted at lære, et godt
sted at være…
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Skoleprofil
Bøgevangskolen – Vejle Fri Fagskole

Design & Maker

3 hurtige

Care

Størrelse:
62 pladser

Game Design

Boligform:
1-mandsværelser

Gastronomi & Event

Aldersgruppe:
For unge med særlige
læringsforudsætninger, der er fyldt
16 år eller har afsluttet folkeskolen

Håndværk

Specielt ved os

Vi er en af de Frie Fagskoler med
specialtilbud; specialundervisning og
undervisning på små hold. Desuden
kan man tage sin STU – Særligt
Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - hos
os på Bøgevang

Vi tilbyder
Mad & Gastronomi
Håndværk
Tekstil & Design
Care

Kontakt
Bøgevangskolen – Vejle Fri Fagskole
Bøgevang 18
7100 Vejle
Telefon: 75 82 11 76
Email: mail@bvsk.dk
Web: www.bvsk.dk

Skoleprofil
Vittrup Fri Fagskole

Vittrup
Fri Fagskole
Trivsel - Faglighed - Fællesskab
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Skoleprofil
Vittrup Fri Fagskole

Design & Maker

3 hurtige

Care

Størrelse:
40 pladser

Game Design

Boligform:
1-mandsværelser

Gastronomi & Event

Aldersgruppe:
Åben for alle, der er fyldt 16 år
eller har afsluttet 9. klasse

Håndværk

Specielt ved os

På Vittrup Fri Fagskole tror vi på
potentialet i den enkelte. Trivsel er
gennemgående for de mål, eleven skal
nå. Gennem dialog kommer vi i mål
med mange delmål, og eleven afklares.
Mange elever kommer i praktikker i
nærmiljøet, og vi har stor succes med at
støtte eleverne til at komme videre til
uddannelse eller job.

Vi tilbyder

Håndværk & Erhverv
Gastronomi & Event
Game Design
Gokart
Care

Kontakt
Vittrup Fri Fagskole
Børglum Klostervej 84
9480 Løkken
Telefon: 40 20 59 49
Email: forstander@vittrupskolen.dk
Web: www.vittrupskolen.dk

Skoleprofil
Vordingborg Fri Fagskole
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Vordingborg
Fri Fagskole
Du bestemmer selv om du vil have en god dag
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Skoleprofil
Vordingborg Fri Fagskole

Design & Maker

3 hurtige

Care

Størrelse:
100 pladser

Game Design

Boligform:
1- eller 2-mandsværelser

Gastronomi & Event

Aldersgruppe:
Åben for alle, der er fyldt 16 år
eller har afsluttet 9. klasse

Håndværk

Specielt ved os

På Vordingborg Fri Fagskole er det
muligt at få undervisning i alle de linjer,
som Frie Fagskoler tilbyder fælles.
Vi har bygget 6 helt nye faglokaler /
klasseværelser og en stor multisal med
god plads til fysisk udfoldelse, foredrag
og meget mere. I disse nye rammer er
der rig mulighed for at udfolde sig inden
for alle vores linjer.

Vi tilbyder

Håndværk & Byggeri
Game & Spildesign
Mad & Service
Sundhed, Mennesker & Pædagogik
Gastronomi & Event
Kreativ, Kunst & Kultur

Kontakt
Vordingborg Fri Fagskole
Violvej 3a
4760 Vordingborg
Telefon: 55 36 06 36
Email: info@vordingborgskolen.dk
Web: www.vordingborgfrifagskole.dk
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En udadvendt skoleform
Sagt om Frie Fagskoler
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En udadvendt skoleform
Sagt om Frie Fagskoler

En udadvendt skoleform

Sagt om Frie Fagskoler

Praktisk dannelse er vigtig

Løser
rekrutteringsudfordringer

Industrien har brug for
kloge hænder

Succesfuldt
samarbejde med
erhvervsgymnasium

Lærer og debattør Katrine Dalin Diduch

Værkfører Poul Guldager Nielsen

Administrerende direktør Mads Lebech

Innovationschef Søren Hoffmann

”Min mor viste mig, hvordan hun syede, og min far var altid i gang med
noget håndværk. I dag er der børn, der går gennem barndommen uden
den praktiske dannelse og ikke engang kan holde på en saks, og så kan
vi ikke forvente, de skal vælge en erhvervsuddannelse.” Katrine mener,
at praktisk dannelse skal ind fra de små klasser, og at folkeskolerne med
fordel kan hente konkret inspiration og hjælp fra de Frie Fagskoler om
praksisnær undervisning.

”Jeg har akut brug for lærlinge, vi har svært ved
at rekruttere mekanikere, og derfor er vores
samarbejde med Tronsø Fri Fagskole vigtigt. Frie
Fagskoler uddanner unge mennesker, som ved,
hvad det vil sige at arbejde på et værksted og ha’
fingrene nede i en motor”. Poul fortsætter: Tiderne
er skiftet, før i tiden fik vi knallert-drengen i lære,
men i dag spiller drenge computer i stedet for at
køre knallert.

”Vi involverede os i ’Nye spor til teknik’, fordi vi gerne ville mindske
frafaldet fra ungdomsuddannelserne, heriblandt erhvervsuddannelserne.
Industrien har brug for dygtige folk og med et forløb som det, der nu
sættes i søen på Halvor Fri Fagskole, kan eleverne blive rustet til at vælge
den rigtige uddannelse i fremtiden og samtidigt blive bedre forberedt
på livet som elev på en ungdomsuddannelse. Den kombination kan
mindske frafaldet, og jeg er derfor glad for, at resultaterne fra projektet
nu udmøntes i konkrete initiativer over hele landet – blandt andet i
Nordjylland, hvor der allerede er mangel på industriteknikere.”

”En målrettet Game Design linje, som der findes
på de Frie Fagskoler, giver de unge en ramme, der
kan føre videre til en konkret uddannelse fx hos
os på Game College.”

Fra Skælskør Skole

Fra Autohuset Vestergaard i Grindsted

Fra Industriens Fond

Fra Game College i Grenaa

Profilhistorie
Frie Fagskoler
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Fra Fri Fagskole
TIL LANDSHOLDET
I 2012 startede Christian Wellendorf på Sorø Fri Fagskole. Syv
år senere var han i 2019 med til at vinde den anerkendte kokkekonkurence Bocuse d’Or. En præstation, som han ikke er i tvivl
om, at opholdet i Sorø har en delt ære i. Nu vil han have flere
til at tage en erhvervsuddannelse – og følge deres drømme.
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Profilhistorie
Frie Fagskoler

Gastronomi & Event

”Jeg er lige på vej til et møde”, siger Christian
Wellendorf, da han tager telefonen. Og selvom
det ikke er fordi, kartoflerne er ved at koge over, er
der ingen tvivl om, at der er rigeligt at se til for den
24-årige stjernekok, der i øjeblikket har har droppet
sit almindelige job på en restaurant, mens han i
stedet forsøger at balancere tre fuldtidsstillinger.
Foruden at være holdkaptajn for det danske
kokkelandshold er han nemlig også konsulent for
Bocuse D’or Danmark, mens han tilmed driver
en selvstændig virksomhed, der laver fine diningselskaber.
At Christian skulle være kok, har han vidst fra
barnsben. På friskolen i Næstved, hvor han havde
sin gang, havde han en længere periode, hvor han
hver onsdag, som en del af undervisningen, fik lov
til at besøge Claus Meyers kokkeskole for at lave
mad. Her lærte han ikke kun at lave mad, men han
blev også onsdag efter onsdag bekræftet i, hvilken
vej han ville gå i livet.
Sorø og Christian var pot og pande
Efter folkeskolen var Christian fortsat fast besluttet
på, at han ville være kok – og som et led i at gøre
dén drøm til virkelighed, valgte han et ophold på
Sorø Fri Fagskole. Udover madlavning er en af hans
helt store interesser nemlig træning og motion, og
i Sorø kunne han forene det hele på linjen “Krop
og Kost”.
”Det var en fantastisk tid på skolen, som har givet
mig meget. Både fagligt men også det, at jeg har fået
bygget bånd til andre, oplevet en masse spændende
ting og selvfølgelig fået de optimale muligheder
for at fordybe mig i det, jeg brænder for – nemlig
madlavning”, fortæller Christian.
En anden ting, som Christian husker, når han
tænker tilbage på sit ophold på Sorø, er den tro,
der var på ham, og hvad han kunne. Han fortæller,
at der aldrig var nogen, der opfordrede til at skrue
ned for ambitionerne eller lade sig nøjes. Og en helt
særlig episode har haft en stor indflydelse på, hvor
han er i dag:
”Jeg havde en lærer, der hedder Martin, og han
hjalp mig enormt meget. Martin troede fuldt ud

på mine evner, og da jeg skulle søge praktik, var han meget vedholdende
i forhold til, at jeg ikke skulle søge hvad som helst – men ét af de bedste
steder i landet: Restaurant Babette i Vordingborg”.
Og det var lige, hvad han gjorde. En uges praktik blev forlænget med
yderligere 14 dage, og da de var ovre, var praktikken vekslet til et tilbud
om at komme i kokkelære, når opholdet på Sorø var ovre.
”På skolen lagde de meget vægt på, at jeg skulle følge mine drømme, prøve
det ypperste og når jeg ser tilbage på opholdet er jeg slet ikke i tvivl om, at
det er deres fortjeneste, at jeg kom til Vordingborg og fik en aftale i hus”,
fortæller Christian.
Kokkehue over studenterhue
Netop det med at følge sine drømme er noget, som Christian nu brænder
for at fortælle andre unge mennesker. Han er derfor blevet frivillig
ambassadør for at fremme erhvervsfagene, og i særdeleshed hotel– og
restaurationsbranchen, med en mission om at få flere unge til at gå ind i
faget. Modstanden er nemlig til at få øje på, mener han:
”Der er noget problematisk i hele måden samfundet ser på det at tage
en erhvervsuddannelse. Det er som om, at folk tror, at gymnasiet
og handelsskolen er et sikkerhedsnet, og at når man har klaret
studentereksamen, så er der styr på livet.”
I stedet mener Chistian, at man i langt højere grad skal være bedre til at
støtte unge mennesker, der måske øjner muligheden for at gå en anden vej
end den gængse:
”Jeg vil gerne være kok, jeg vil gerne være murer, jeg vil gerne være tømrer.
Og så mener jeg, det er forkert, hvis der sidder nogle forældre eller andre
voksne og siger, at det vil være en rigtig god idé at tage en gymnasiel
uddannelse først. Jeg synes i stedet, man skal støtte unge mennesker i deres
valg, hvis der er noget andet, de har mere lyst til”, fortæller Christian og
tilføjer, at han mener, at man ellers er med til at bidrage til en opfattelse
af, at erhvervsuddannelser er for dem, der ikke er dygtige nok til at gå i
gymnasiet. Han mener derfor også, at det skaber et helt forkert billede:
”Min fornemmelse er, at der er mange unge mennesker, der ser Masterchef,
og som tror, at det er bare lige at gøre sådan og sådan, og så er man en
stjerne kok. Det er ikke sandheden. Slet ikke. Det kræver så vanvittigt
mange timer, og mange af de timer er virkelig ikke særlig sjove – og det
skal man være indstillet på, hvis man vil nå i mål.
Og det kræver ikke kun vilje, men i den grad også opbakning fra
omverdenen”, siger han og fortsætter:
”Sorø Fri Fagskole var for mig den opbakkende forælder, der gjorde mig
afklaret, og som sagde, at man ikke nødvendigvis skal kæmpe sig igennem
gymnasiet, fordi alle andre gør det – men at der er mange andre veje at gå. ”
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ELEVERNE
BYGGER SELV
DERES SKOLE

På Vordingborg Fri Fagskole har man i mange år
drømt om en tilbygning for at løse skolens
pladsproblemer. Den drøm bliver til virkelighed nu,
hvor et 792 kvadratmeter stort multihus er ved at
blive bygget. Af eleverne selv.
”Det, at kunne samles, var blevet lidt en udfordring
for os med vores 105 elever og 40 medarbejdere”,
fortæller Jette Rønne, der er forstander på
Vordingborg Fri Fagskole og tilføjer, at spisningen
for eksempel har været nødt til at foregå i hold,
fordi spisesalen ikke kan rumme alle mand på én
gang.
Alligevel har det aldrig været planen at rive ned
og bygge nyt – og det forstår man godt, når man
står i spisesalen med udsigt til kirkegården og
videre ud over Storstrømmen, hvor man kan se
Farøbroerne.
Jette Rønne fortæller også, at en af grundene, til
at man ikke har bygget helt nyt på en ny grund, er,
at skolens historie er vigtig. Dét at bevare sjælen
og de minder, der hører til de gamle lokaler på
skolen, der blev bygget i 1907.
Eleverne bygger selv
Entreprenøren til projektet fik i samarbejde med
Jette Rønne den idé, at det da ville være oplagt at
få skolens elever til at hjælpe med tilbygningen,
da Vordingborg Fri Fagskole har Håndværk &
Byggeri som linjefag. Så nu har skolen byggeri i
egen baghave.
Jette Rønne fortæller, at der ikke var langt mellem
tanke og handling, og hurtigt kunne 14 elever
fra skolens Håndværk & Byggeri-linje besøge
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Håndværk

entreprenøren til en snak om projekt Multihus. Her
fandt de frem til, at eleverne kunne være med under en
stor del af processen – til alt fra at støbe fundamentet til
produktion af elementerne som, de også selv skal være
med til at montere.
”Det er en gave at give dem”, fortæller Jette Rønne, der
mener, at det er én af de ting som de frie fagskoler netop
kan. For til trods for at de er bundet af lektionsplaner,
som alle andre skoler, så er de samtidigt bevidste om at
gribe de muligheder, der byder sig undervejs i et skoleår.
Som når der skal bygges noget nyt på en skole, og man
derfor kan tilpasse skoleformen efter virkeligheden.
Casper det gode eksempel
En af de elever, der er tilknyttet projektet, er Casper
Michaelsen. Faktisk er han blevet så stor en del
af projektet, at han undervejs i forløbet skiftede
Vordingborg Fri Fagskole ud med en læreplads hos
entreprenøren bag byggeriet: Hoffmann A/S. Casper
var blandt andet med under elementproduktionen til
multihuset, der er bygget af træ, og her fandt han ud af,
hvad han ville:
”Jeg vil være tømrer. Det kunne jeg mærke undervejs
i projektet. I starten var jeg ikke sikker, men jeg synes
virkelig, at arbejdet var fedt. Meget federe end at sidde
og kigge ned i en bog – det har aldrig været noget for
mig. Jeg skal ud og lave noget praktisk”, fortæller Casper.
Casper har ADHD, og det har præget hans tidligere
skolegang, hvor han siden 4. klasse har været tilknyttet
specialtilbud. Men på Vordingborg Fri Fagskole fik
han følelsen af at passe ind, hvilket gav ham modet til
erhvervslivet. Og det er præcis, hvad skolen ønsker for
sine elever:
”Casper er jo et rigtig godt eksempel på, hvad det er, vi
gerne vil. Faktisk et lidt for godt eksempel”, siger Jette
Rønne og griner, da hun jo gerne ser, at eleverne gør
opholdet færdigt. ”Omvendt vil vi aldrig stå i vejen for
sådan en mulighed, for det er jo en konsekvens ved et
projekt som byggeriet, hvor eleverne får lov at prøve sig
selv lidt af.”
Tilbage i spisesalen er der, til trods for at Casper har
skiftet Vordingborg Fri Fagskole ud med en læreplads,
stadigvæk mangel på plads. Byggeriet af multihuset
er i fuld gang, og undervejs i processen bliver der også
bygget på fremtiden. For en læreplads hos entreprenøren
er altså langt fra utænkelig, hvis man som elev får smag
for håndværkerlivet undervejs.
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MED STRUKTUR
OG FORSTÅELSE GIK ALICE
FRA UNG
TIL VOKSEN
På Rødding Fri fagskole er de fleste elever mellem 16 og 20 år, der alle har dét til fælles,
at de har særlige læringsbehov. Èn af dem er Alice, der under sit ophold på skolen både
fandt ud af, at gryder og pander slet ikke er farlige – og fik sit allerførste job.
“Jeg har altid haft problemer med sprog og udtale” fastslår
Alice så klokkeklart, at man skal vide det, for at kunne høre, at
talevanskeligheder er noget, der har været en større udfordring for
hende gennem hele livet. Efter en barndom og skoletid med skriveog læseproblemer – og dertilhørende forløb med talepædagoger –
stod hun efter et ophold på en idrætsefterskole tilbage med det store
spørgsmål: Hvad så nu?
Svaret blev Rødding Fri Fagskole, der også huser en efterskole,
og som er en praktisk orienteret skole, der som udgangspunkt
henvender sig til unge med særlige læringsbehov og brug for ekstra
støtte. Her påbegyndte Alice en STU-uddannelse (særlig tilrettelagt
ungdomsuddannelse) – og fik en helt ny start.

Røg i køkkenet

Spørger man Alice var det ikke kun talevanskelighederne, der ledte
hendes vej mod Rødding, men i høj grad også det faktum, at der var
flere helt basale ting, hun havde brug for hjælp til at lære:
“Jeg kunne for eksempel slet ikke lave mad. Jeg var faktisk bange for
gryder og pander”, fortæller Alice og understreger, at det var de helt
almindelige hverdagsopgaver, der krævede støtte og vejledning. Det
var derfor også med stort gå-på-mod, at Alice flyttede ind på Rødding
Fri Fagskole, hvor hun, udover at skulle følge den daglige undervisning,
blev tildelt sin egen lille lejlighed, hvor hun selv skulle stå for alt fra
rengøring til madlavning.
Selvom Alice husker sin start på i Rødding som lidt af en udfordring,
ser hun også tilbage på en tid, hvor hjælpen altid var lige om hjørnet –
både hvis det var opskriften på kødsovs, hun ikke selv kunne læse, eller
en rygende mikroovn, der havde sat brandalarmen i gang:
“Da jeg opdagede, at den var helt gal, ringede jeg efter min lærer,
der kom lige med det samme og hjalp mig. Så nu ved jeg, at en
fiskefrikadelle kun skal have to minutter i mikroovnen”, griner hun.
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Flex-job hos Min Købmand

På Rødding Fri Fagskole er ugen nøje struktureret, og hver dag
starter med morgensamling med sang, efterfulgt af motion,
hvorefter der er undervisning. Som et led i STU-uddannelsen
fik Alice i løbet af opholdet tilrettelagt et praktikophold hos
Min Købmand i Sønderborg. Det gav hende mulighed for,
ikke blot at få hjælp til at lære at bo for sig selv, men også at lære
at passe et almindeligt arbejde, og da praktikopholdet sluttede,
blev hun tilbudt et flex-job i butikken – et job, hun stadig har i
dag, hvor hun for længst har afsluttet sin STU-uddannelse og
sit ophold på Rødding Fri Fagskole.

En selvstændig Alice

Rødding Fri Fagskole er oprettet på baggrund af et ønske
om at skabe progression omkring elevernes udvikling fra ung
til voksen. Derfor er elevernes trivsel også noget af det, der
kommer i første række, idet man ser det som en forudsætning
for et godt og ikke mindst kompetent voksenliv. Med andre
ord uddanner man unge til at komme videre i livet og blive
en del af samfundet. Og spørger man Alice er hun i dén grad
blevet klar til livet uden for skolen.
I dag er hun nemlig flyttet ind i sin helt egen lejlighed i
Sønderborg, hvor hun lever et almindeligt liv med en 22-timers
arbejdsuge og en hverdag, der ligner mange andres:
“Vækkeuret ringer 06.20 hver morgen. Jeg spiser morgenmad,
laver min madpakke, tager min cykelhjelm på og så cykler jeg
afsted på arbejdet, hvor jeg møder kl. 08”, fortæller Alice.
I købmandsbutikken sætter hun varer på plads, laver
bestillinger og hjælper til med pakkeposten. Når hun har fri,
tager hun en tur i det lokale fitness-center, og om aftenen
besøger hun forskellige klubber i Sønderborg, hvor hun mødes
med andre unge.
Når Alice ser tilbage på sit ophold i Rødding, er hun ikke i tvivl
om, at det har haft stor betydning for, hvor hun er i dag:
“Tiden i Rødding har lært mig at flytte hjemmefra – at få
gjort rent og lave mad og finde ud af, hvad man skal lave,
når man kommer hjem fra arbejde. Det der med, at man får
et badeværelse, en stue, og et køkken, man skal ordne selv.
Det har betydet, at jeg har skulle lære det hele med støtte fra
skolens lærere,” fortæller Alice.
Selvom Alice selv påpeger kundskaber i madlavning og
rengøring som noget af, der har betydet mest for hende i
forbindelse med opholdet på Rødding Fri Fagskole, så er hun
ikke i tvivl om, at opholdet har været givende for hende i flere
henseender:
“Jeg er blevet moden, jeg er blevet stærk, og jeg har fået styr på
tingene – og så har jeg fået et helt nyt mod – mit næste mål er
for eksempel at få et kørekort”, fastslår Alice.
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20-årige Rasmus:
HER BLIVER JEG
TAGET SERIØST
På Struer Fri Fagskole hjælper man unge med at
afklare deres fremtidige uddannelsesretning.
Det sker gennem erhvervsrettede linjefag, der tager
udgangspunkt i den enkelte elevs interesser.

Profilhistorie
Frie Fagskoler

Profilhistorie
Frie Fagskoler

44

45

Profilhistorie
Frie Fagskoler

Game Design

Man kan godt sige, at det skete ved et tilfælde. Han
vidste nemlig ikke noget som helst om Game Design, da
han rykkede ind på Struer Fri Fagskole for tre år siden.
I dag er interessen for programmering- og udvikling af
computerspil dog blevet noget af det, der fylder mest i
20-årige Rasmus Bay Thomsens liv. Et liv, der tidligere
har været præget af uro omkring, hvad fremtiden skulle
bringe.

Fra hobby til fremtidig levevej

“Jeg havde aldrig overvejet, at jeg skulle have en
fremtid inden for Game Design, før jeg satte mig foran
computeren her og fandt ud af, at jeg synes, det er rigtig
sjovt”, fortæller Rasmus om den oplevelse, der for tre år
siden førte til, at han i dag bruger en stor del af sin tid på
programmering af computerspil.
Efter en årrække i folkeskolens specialklasse, et par år
på efterskole og et kortvarigt højskoleophold endte
Rasmus i Stuer, hvor han i dag betragtes som et helt
perfekt eksempel på, hvor stor betydning et ophold
på en Fri Fagskole kan have for eleverne. Her får han
dagligt undervisning i Game Design, der har givet ham
de kompetencer, der har ført til, at han i dag går med en
drøm om en fremtidig levevej inden for programmering
af spil.

Game changer

Selvom interessen for computerspil, og hvordan de er
opbygget, i dag er stor, så har det altså ikke altid været
sådan. Da Rasmus kom til Struer Fri Fagskole vidste han
nemlig ikke noget som helst om hverken programmering,
grafik eller spilmekanikker. Alligevel er han i dag blevet
så dygtig inden for faget, at han godt tør omtale sig selv
som en af de bedste i sin klasse. Og netop det at turde
sige højt, at han er god til noget, er bare én af de mange
andre ting, Rasmus har lært, siden han kom til Struer for
tre år siden:
“Den Rasmus, der flyttede ind her i sin tid manglede
både selvtillid og selvværd”, fortæller han og fastslår,
at han har gennemgået en stor udvikling Også i andre
sammenhænge:
“Da jeg begyndte her, havde jeg svært ved at interagere
med andre mennesker. Men så blev jeg for eksempel
kastet ud i gruppearbejde med andre elever, og det
vækkede noget mod i mig, så min sociale sammenhæng
er blevet rigtig god. Nu kan jeg snakke med alle på skolen
uden problemer, og jeg prøver også at hjælpe, hvis jeg
kan se, at der er andre, der har det, som jeg selv havde
det engang”, fortæller Rasmus og tilføjer at opholdet på
Struer Fri Fagskole på mange måder har været en game

changer for ham:
“Tidligere har jeg haft et meget negativt syn på det hele.
Det har jeg glemt alt om. Det sidder ikke i mig mere”.

Fokus på den enkelte: Fokus på Rasmus

En af visionerne på Struer Fri Fagskole er at motivere
eleverne til at komme videre i uddannelsessystemet og
dermed klargøre dem til et fremtidigt arbejdsmarked.
Derfor har man, fra skolens side, et stort fokus på
behovet hos den enkelte elev. Spørger man Rasmus, har
han et meget specifikt mål i fremtiden: Efter sit ophold
i Struer drømmer han om at skulle videre på Game
College i Grenå, hvor han vil uddanne sig til spiludvikler
på Game IT-linjen. Og med sådan et mål er det ikke helt
ligegyldigt for ham, at Struer Fri Fagskole netop har fokus
på individuel udvikling og støtte til eleverne. For at blive
optaget på Game College i Grenå skal Rasmus nemlig
først bestå en optagelsesprøve og tilegne sig færdigheder
i fysik og kemi – fag, han ikke har nogen erfaring med
fra tidligere skolegang. Som et led i Rasmus’ ophold i
Struer har man derfor valgt at tilbyde undervisning i de
adgangsgivende fag – kun til Rasmus:
“Det, at skolen tilrettelægger undervisning særligt til mig,
så jeg har mulighed for at få min drømmeuddannelse gør,
at jeg føler mig set og hørt”, fortæller Rasmus og tilføjer,
at den støtte, han oplever i Struer, har givet ham en
større tro på sig selv og på, at han har valgt den rigtige
vej fremadrettet. Han fortæller, at det også kommer
til udtryk gennem den måde, skolen helt generelt lader
eleverne være medbestemmende, når der skal træffes
beslutninger – eksempelvis, når der skal afholdes prøver,
og eleverne selv kan være med til at bestemme rammerne:
“Her bliver jeg lyttet til. Her bliver jeg taget seriøst”,
fortæller han.
Selvom Rasmus’ ophold på Struer Fri Fagskole både har
givet ham nye venner, en større tro på sig selv og et klart
mål for fremtiden, fortæller han, at noget af det vigtigste,
han tager med, når han skal videre, er en erkendelse
af, at man ikke altid behøver at hige efter at være den
bedste til alt. Han beskriver sig selv som et inkarneret
konkurrencemenneske, der altid har kæmpet for at være
nummer ét – og at det, at han har fundet sig til rette i
en hverdag med fokus på computerspil har ændret hans
holdning til, hvad der er vigtigt i livet:
“Nu er det vigtigt for mig at være god til det, der betyder
noget for mig. Det er ikke vigtigt, at jeg er den bedste til
matematik, men det betyder noget for mig at være god til
Game Design” fastslår Rasmus.
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Karoline
fik designet sin fremtid
på Textilskolen i Holte
Karoline gik fra afslag til optagelse efter
et ophold på Textilskolen i Holte. Skolens
optagelsesprocent er på over 90 %, men her
tilbydes meget mere end det.
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I 2015 flyttede Karoline fra Hammel til København.
Tidligere havde hun gået på Krabbesholm Højskole,
fordi hun var designinteresseret, og vidste, at hun ville til
hovedstaden for at dyrke det endnu mere. Det første år gik
med arbejde, inden hun blev gjort opmærksom på, at der i
Holte lå en skole – en helt speciel skole.
Karolines første møde med det gulsorte bindingsværk
for enden af den blinde vej, omkranset af skov og med en
panoramaudsigt til Vejlesø, der vil få enhver nordsjællandsk
ejendomsmægler til at dåne, var også kærlighed ved første
blik:
”Jeg meldte mig ind, inden rundvisningen var færdig. Jeg
var her sammen med en anden pige, som også meldte sig
ind uden betænkningstid. Vi så, hvordan eleverne sad og
arbejdede i de kreative miljøer – og var bare helt solgte”,
fortæller Karoline

Startede og forlængede opholdet

Karoline begyndte på Textilskolen i Holte i efteråret
2017 med den oprindelige plan, at hun bare skulle gå der
et halvt år. Sidenhen valgte hun at tage foråret med for at
lave optagelsesprøver til forskellige designskoler. To gange
tidligere havde hun prøvet at søge ind i både Kolding og
København, men uden held, og tænkte, at den mentorhjælp
og sparring, man får på Textilskolen kunne give hende et løft.
I sommeren 2018 kunne Karoline høste frugterne af
opholdet, da hun blev tilbudt en plads på hele fire skoler:
Kolding, København og to skoler i Sverige. Hun valgte
Kunstakademiets Designskole i København og når hun ser
tilbage på tiden i dag, er hun ikke et sekund i tvivl om, at
skolen i Holte har en stor ære i, at ansøgningsræset forløb,
som det gjorde.

Kollegaer og ikke konkurrenter

For selvom de fleste elever på Textilskolen i Holte arbejder
mod det samme mål, netop at komme ind på en af de
eftertragtede designskoler, hersker der, som man kunne
fristes til at forestille sig, ikke konkurrence. Tværtimod:
”Det jeg lærte her er, at vi bruger hinanden fremfor at se
hinanden som konkurrenter. Det har været vildt givende,
at vi kunne bruge hinanden og ikke bare have lærerne som
samarbejdspartnere. At vi turde spørge hinanden til råds.
Det har jeg taget med videre på Designskolen, fordi der ikke
er vejledere til rådighed på samme måde”, fortæller Karoline.
Om netop dette fortæller skolens forstander, Andrea
Lehmann Sivertsen, følgende:
”Det allerbedste, jeg kan høre, er, at man ikke ser hinanden
som konkurrenter, og at man tager generøsiteten med sig
videre. Så bliver jeg som skole-mor rigtig glad. Det er jo
et fag og en branche, hvor man hele tiden kommer til at
konkurrere med sine venner. Man søger de samme jobs, de
samme legater, de samme opgaver – og verden bliver bare
lille og ensom, hvis man hele tiden synes, at man skal holde
sine kort tæt ind til kroppen.”
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Design & Maker

Dagskole bygger på højskoletradition

Textilskolen er en af de to frie fagskoler, der tilbyder dagsundervisning. Det vil altså sige,
at man møder ind om morgenen og går hjem, ikke nødvendigvis om eftermiddagen,
men når man er færdig. Karoline har tidligere gået på både efterskole og højskole, men
synes ikke, man man mister noget socialt ved, at man bor hver for sig. En af grundene
til dét, tror hun, er, at skolen ligger i naturskønne Holte og ikke inde midt i København:
”Det er et skønt socialt sted. Der er mulighed for at spise alle måltider sammen på
skolen, og i perioder hvor man har travlt – f.eks når man laver optagelsesprøver - har
man mulighed for at være her nærmest døgnet rundt. Det gør, at man lærer hinanden
rigtig godt at kende. Men også det her med at skolen ligger i Holte. Der er ikke lige en
rullekebab nede af Nørrebrogade, som er billigere end kantinen. Vi er her – og så er det
kun her, vi er. Det gør meget for sammenholdet”, fortæller Karoline.

Fremtiden

Og netop sammenholdet er noget, som Karoline ville ønske, hun kunne forblive en
del af. Derfor svarer hun også hurtigt ”underviser her på skolen”, da snakken falder
på fremtidens jobønsker. Karoline ved dog godt, at dén drøm først kræver, at hun er
lykkedes med en karriere i den virkelige designverden, idet det er en politik Textilskolen
fører. Og det har den bonus, at de, foruden at levere god undervisning, også skaber
rollemodeller, som eleverne kan spejle sig i:
”Det er noget af det, der er så fedt ved at gå heroppe. At underviserne er professionelle
udefra, som er uddannede designere, kunstnere eller arkitekter – og som kommer og
viser virkeligheden og fortæller, hvad de har lavet. Jeg kunne godt blive stresset over,
hvad jeg dog skulle blive til. Men det giver en ro, når der kommer én ind i et lokale og
giver en følelse af at ”det er dig, jeg vil være”, fortæller Karoline.
Og måske krydser Karolines og Textilskolen i Holtes veje hinanden igen. Hun er i hvert
fald sikker på, at hun aldrig vil glemme sit ophold på stedet, men har også en følelse af, at
hun som elev heller ikke selv bliver glemt, selvom hun er færdig på skolen. Her handler
det nemlig også om det menneskelige og det relationelle.
”Her er man ikke en del af en maskine, der bare spytter folk igennem systemet til nogle
uddannelser. Her er man et menneske.”
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Nordea-fonden støtter det tre-årige projekt med 3,5 mio. kroner.
”Vi støtter gerne initiativer, der stimulerer interessen for at søge ind på
erhvervsuddannelserne. Ved at rykke ind på en kostskole i fællesskab med andre unge
tror vi, det kan være med til, at nogle unge får øjnene op for nogle af de spændende
muligheder, der eksisterer inden for faguddannelserne, men som har en tendens til at
blive overset,” siger direktør Henrik Lehmann Andersen fra Nordea-fonden,
der støtter gode liv.
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Hadsten Fri Fagskole
Østergade 77 8370 Hadsten

1

Halvor Fri Fagskole
Halvorsmindevej 107-109, 9800 Hjørring

2

Odense Designakademi
Ørstedsgade 28, 5000 Odense

3

Rødding Fri Fagskole
Rødding Præstegårdsvej 11, 6630 Rødding

4

Sorø Fri Fagskole
Holbergsvej 7, 4180 Sorø

5

Struer Fri Fagskole
Vesterled 7, 7600 Struer

6

Sydfyns Fri Fagskole
Klingstrupvej 5, 5881 Skårup
Textilskolen – Fri Fagskole
De Conincksvej 20, 2840 Holte

7
8

Tronsø Fri Fagskole
Tronsø Parkvej 40, 7200 Grindsted

9

2

Bøgevangskolen – Vejle Fri Fagskole
Bøgevang 18, 7100 Vejle
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1
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Vittrup Fri Fagskole
Børglum Klostervej 84, 9480 Løkken

11

Vordingborg Fri Fagskole
Violvej 3a 4760 Vordingborg
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