Klar til uddannelse? – Lige om lidt!
Fælles for de 23 elever i Klar Til Uddannelse-klassen (KTU) er, at de alle har haft en længere pause
fra skolebænken, men nu gerne vil i gang igen, men ud over det er der ikke mange ligheder at se.
De kommer alle fra forskellige uddannelser og er i aldersgruppen 18-29, og de har vidt forskellige
fremtidsdrømme.
Af markedsføringsøkonomstuderende Josefine Hoffmann

Inden opstarten på KTU havde ingen af dem de store forventninger til, hvad de ville få ud af
forløbet her på skolen. For nogle var det endda med en lille smule tvang, at de kom herud.
Valget stod mellem et skoleforløb her på handelsskolen eller på teknisk skole, og for 20-årige
Nanette Nielsen var det ikke nogen svær beslutning, hvor hun skulle være.
Med talblindhed i rygsækken ville det sproglige fokus være lettere end matematik og teknik, som
hun nok ville have mere af på teknisk skole.
”Vi behandler hinanden som mennesker”
Forventningerne var derudover ikke særlig
store fra Nanettes side, da de rygter, hun
havde hørt om livet på skolen, ikke var
synderligt positive. Der gik dog ikke lang tid
efter opstarten, før disse rygter var blevet
afkræftet.
Nanette og de andre elever i KTU- klassen er
nemlig meget glade for den positive modtagelse, de fik, da de kom herud.
Både undervisere og de nye klassekammerater tog rigtig godt imod hinanden, og det
Nanette var lidt nervøs for, hvordan hun ville blive
er noget, som giver blod på tanden til at
taget imod på skolen, for hun har mange tatovelæse videre, når forløbet herude er slut.
ringer og piercinger. Men denne bekymring viste sig
Noget af det, der er særligt godt ved at være
at være helt unødvendig.
herude på Skive Handelsskole på KTUforløbet er, at både eleverne, men også
eleverne og lærerne imellem behandler hinanden som mennesker, hvilket har manglet i flere af
elevernes tidligere skolegang på andre skoler.
Nu er de et sted, hvor de kan få lov til at være sig selv og endda blive rost for det.
Store fremtidsdrømme fylder hverdagen
Selvom eleverne er i klassen af forskellige grunde, så er det fælles for mange af dem, at de har
store drømme om deres fremtid. Lasse Hansen har i mange år arbejdet med musik og håber på at
komme ind på musikkonservatoriet og kunne leve som musiker. Det er derfor ikke nogen ulempe
at lære noget om virksomhedsøkonomi og afsætning, da det kan bruges videre i livet som
selvstændig musiker.

Lasse er bestemt ikke den eneste, som har store drømme. Det har klassekammeraten Marcus
også. På trods af at han er autist, så vil han læse videre på universitetet og på sigt tage en ph.d. i
historie. Selvom det er vigtigt at se frem og have mål at stræbe efter, så er det for nogen vigtigere
at fokusere på det, man kan gøre nu. Sådan har Jesper det i hvert fald.
Han har været i gang med en del forskellige uddannelser, og han vil gerne læse til datamatiker,
men lige nu er hans store fokuspunkt at blive mere mødestabil. Med en målrettet indsats fra sig
selv og hjælp fra klassekammerater og lærere er han også godt på vej til at nå det mål.

Fakta om KTU
Brugbar læring og personlig støtte
 Aktiveringstilbud for unge
Ud over al den faglige viden de får ”banket ind”, bruges tiden i
mellem 18 og 29, som
klasselokalet også på at skabe gode relationer, og alle lærerne
modtager uddannelsestager sig god tid til at hjælpe hver enkelt elev med de prohjælp.
blemer, de har, uanset om det er fagligt eller personligt.
Ligeledes jubler alle i fællesskab, når nogen opnår de mål, de har  Brobygningsprojekt
mellem Skive
sat sig.
Handelsskole, Skive
Der er ikke mange forskellige lærere tilknyttet klassen, hvilket
Tekniske Skole, SOSU, UU
betyder, at de bruger meget tid sammen.
og jobcenter.
For at komme lidt tættere på hinanden og nå målet om at blive
 Varigheden af de unges
klar til at tage en ny uddannelse er der lige nu en studietur på
projektdeltagelse
tegnebrættet, hvor eleverne kan få prøvet deres faglige viden af
vurderes individuelt.
i nye rammer.
En studietur er nemlig andet end bare sjov og ballade. Det handler om at udvide klasserummet og vise, hvordan det, de lærer på skolen, kan overføres til den
virkelige verden.

På trods af, at de er ret forskellige, er de tre drenge Lasse, Marcus og Jesper blevet gode venner
meget hurtigt og ses også gerne i fritiden.

