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Altid i skole

Nogle gange kræver det lidt ekstra stø�e; et ekstra knus
eller en kærlig opmuntring. Men alle børn på Store Torøje

går i skole, det er en del af opholdsstedets kultur.
Opholdsstedet har en skole�lslutningsprocent på 100, og

det er medarbejderne stolte af.
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Alle børn på Store Torøje går i skole hver dag; det
er en del af opholdsstedets kultur. Gennem mange
år har stedet ha� en skole�lslutningsprocent på
100.

Af og �l kræver det en ekstra indsats. Lidt mere
stø�e, lidt flere opmuntringer eller et ekstra kram.
Men i skole kommer de, børnene på Store Torøje,
og dermed har opholdsstedet gennem en del år
kunnet bryste sig af en skole�lslutningsprocent på
100.

”Vi prioriterer børnenes skolegang højt. Vi har tæt
samarbejde med børnenes skoler og stø�er
børnene, så de kommer udhvilede og velforberedte
afsted i skole hver dag”, siger daglig leder Birgi�e
Bugge.

Medarbejderne er gode �l at stø�e børnene
Hun forklarer, at der er flere årsager �l at Store
Torøje har succes med at få børnene på stedet i
skole. For det første er det en del af stedets kultur,
mener hun.

”Når der kommer nye beboere, kan de se, at skole,
det er bare noget man gør. Og den holdning smi�er

naturligvis. For det andet har vi nogle
medarbejdere, der er rig�g gode �l at stø�e
børnene i deres skolegang og møde dem der, hvor
de er”, siger Birgi�e Bugge.

En følelse af stolthed
Der er god ræson i at bruge ekstra kræ�er på
beboernes skolegang: Børn, der får en god
skolegang, klarer sig bedre i voksenlivet, det viser
adskillige undersøgelser. De får nemmere ved at
gennemføre en ungdomsuddannelse, få en
�lknytning �l arbejdsmarkedet og skabe en god
�lværelse for sig selv.

”Det, vi oplever, er at det giver vores børn og unge
en følelse af stolthed, når de er færdige med 9.
klasse. De har gået i skole, de har gennemført
noget. Det er en grundfølelse, de tager med sig
videre”, siger Birgi�e Bugge. Hun fortsæ�er:

”Vores målsætning er at skabe de bedst mulige
vilkår for stedets børn og unge, så de på trods af
deres individuelle udfordringer kan få de samme
muligheder for at folde sig ud som jævnaldrende
unge.”

Tradition for skolegang
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Jern og
smedearbejde

har givet
Thue en retning
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Nyrenoverede lokaler og en lærer, der også er
uddannet smed, giver vores STU et lø� på
værkstedslinjerne

”Det er så fedt, det her”

Thue, der er STU-elev, er pakket ind fra top �l tå.
Hjelm, handsker, sikkerhedsbriller og et tørklæde
for munden. Han er i gang med at svejse et nøje
udtænkt kunstværk i vinklede jernstykker, og viser
en arbejdstegning frem. Produktet skal bruges �l
Lindersvolds kunstuds�lling.

I de sidste måneder har han og hans
medstuderende været i fuld sving med at indre�e
og modernisere Lindersvold værksteder. Smedjen
og træværkstedet har fået nye arbejdsborde og
opgraderet værktøj, og der lugter både at frisk
maling og savsmuld. I krea-afdelingen er skabene
fyldt �l randen med nyindkøbte materialer �l
alverdens projekter. Om få uger åbner
værkstederne officielt e�er den �ltrængte
renovering, og det glæder alle sig �l.

”Jeg skal være smed”

”Vi oplever gang på gang, at vores unge virkelig
rykker, når de får prak�ske opgaver mellem
hænderne. Så det er en stor glæde for alle, at vi nu
har fået opgraderet vores værksteder”, fortæller
Mary Viller, der er daglig leder på STU College
Lindersvold.

Derfor har hun ansat Michael, der ud over at have
pædagogisk erfaring, også er uddannet smed. Det

er ham, der har introduceret Thue �l arbejdet med
metal, og e�er en måneds �d som uofficiel
smedelærling hos Michael, er Thue ikke i tvivl om
hvilken retning, han vil gå:

” Jeg skal være smed, når jeg er færdig med STU’en,
det er helt sikkert”.

Michael klapper ham på skulderen.

”Jeg tror, at du vil blive en virkelig god smed, det er
jeg ikke i tvivl om”, siger han, inden han sæ�er ham
i gang med at svejse et jernbord sammen.

”Du skal lige passe på, lad være med at kigge
direkte ind i lyset”, siger Thue, der har fået
sikkerhedshjelm på igen.

Væk fra følelserne

Mary Ville oplever, at de unge kommer ud af deres
hoved og ned i deres krop, når de arbejder med
metal, træ eller andre prak�ske opgaver.

”En af vores studerende siger, at det er så rart at
komme ud af sit hoved og væk fra alle følelserne.
Det er jo det, håndværksfagene kan. Vores elever er
hos os, fordi der er �ng i deres liv, der er svære.
Mange kæmper med angst, for eksempel. Men
pludselig kan de glemme sig selv for en stund,
glemme alt det, der er svært i deres liv, og i stedet
koncentrere sig om at lave nogle fede �ng, som kan
være �l glæde for dem selv eller andre.”
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Rejser giver oplevelser
og indblik

Beboerne på Bo�lbuddet Lindersvold rejser o�e.
Nogle gange på ferie, andre gange på studieture. I
e�eråret gik turen �l Berlin i anledning af
Humanas største bu�ks 25-års jubilæum.

Fire beboere fra Bo�lbuddet Lindersvold kørte
sammen med pædagog Karina �l Berlin i
e�erårsferien. De var blevet inviteret på studietur af
Humana, en tøjkæde i Tyskland, der sælger brugt
tøj �l fordel for en række bistandsprojekter i
udviklingslandene.

”Vi skulle hjælpe med at sortere tøjet og hænge det
op, så det var klar �l at blive solgt. Der er en rig�g
fin læreproces i at hjælpe andre i sådan et stykke
arbejde, der går �l et godt formål”, siger Karina.

Beboerne og Karina blev privat indkvarteret
gennem Humana, og når de ikke var i den
kæmpestore genbrugsbu�k, der sælger brugt tøj
over flere etager, var de på sightseeing rundt i byen.

”Vi snakkede om, at vi var et supergodt rejseteam.
Alle var åbne og nysgerrige på det, vi oplevede, så
det var en skøn tur”, siger Karina.

Rejser er en del af et almindeligt voksenliv
På grund af Covid-19 har rejseak�viteterne de
sidste mange måneder naturligvis været små. Men
almindeligvis er rejser i Danmark og �l udlandet en
del af livet på bo�lbuddet. I sommerferien og o�e
også i vinterferien plejer turen at gå �l forskellige
des�na�oner i Europa og Egypten, der er
julegaveindkøb i hovedstaden og sommerhusture i
løbet året.

”Det er vig�gt for os, at vi kommer ud i verden og
ser noget andet. Både fordi det giver et andet
perspek�v på �lværelsen at møde andre kulturer,
men naturligvis også, fordi det er en del af et helt
almindeligt voksenliv. De fleste danskere rejser jo på
ferie”, siger Karina, og fortæller, at ferierne som
regel bliver finansieret af både bo�lbuddet og
beboerne selv.

De udgi�er, der er �l studieture, som for eksempel
den �l Berlin, bliver dog betalt af bo�lbuddet.

”Den kostede ikke noget for eleverne. Desuden fik
vi lejlighed �l at opleve hvordan �ngene foregår i en
stor bu�k i Berlin, så det var på mange måder en
udby�erig tur.”
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Gæster fra
hele verden

fylder
Lindersvold
21 nye ansigter fylder gange og spisesalen med sprog fra
hele verden i de her dage. De er alle �lmeldt Den Rejsende
Højskolens 14-dages camp ”Nature Now”, en intens
workshop med fokus på klimaforandringer. ”En af de �ng,
der er så skønt ved Lindersvold, er at vi har et
interna�onalt miljø, hvor vores beboere og studerende får
mulighed for at spejle sig i mange forskellige mennesker
med mange forskellige na�onaliteter”, fortæller Anna
Hoas, der er en af underviserne på holdet. Alle deltagerne
er naturligvis testede for Covid-19, og vil i løbet af de 14
dage både deltage i de dagligdags ak�viteter på
Lindersvold og tage på udflugter i området.



Skolecenteret Lindersvold

Lindersvoldvej 5, 4640 Faxe

Telefon: 30 54 20 04

marianne@lindersvold.dk
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Kalenderen

Kontaktinfo
Heldagsskolen Lindersvold Lindersvoldvej 5 4640 Faxe marianne@lindersvold.dk 30 54 20 04

STU College Lindersvold Lindersvoldvej 5 4640 Faxe mary@lindersvold.dk 40 17 79 15

Opholdsstedet Lindersvold Lindersvoldvej 5 4640 Faxe birgi�e@lindersvold.dk 51 21 75 59

Opholdsstedet St. Torøje Amagervej 3 4640 Faxe birgi�e@s�oroje.dk 51 21 75 09

Bo�lbuddet Lindersvold Lindersvoldvej 5 4640 Faxe susan@lindersvold.dk 22 74 28 68

December

Folkeeksamen 10. december

Sidste skoledag inden
juleferien 17. december

Januar

Skolestart 3. januar

Vinterkoncert 29. januar
Vi vil gerne byde velkommen
�l to nye elever, en i vores

STU og en i vores udskoling.

Velkommen til nye elever


