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AF STINA FELBY EGERUP
stina.felby.egerup@sn.dk

HØJE-TAASTRUP: - Vores vigtig-
ste rolle er at give dem troen på, 
at de godt kan, og at de har en 
fremtid, der er værd at gå efter.

Sådan lyder det fra Allan Kier-
kegaard, der er skoleleder på 10. 

klasse-tilbuddet LINIE 10, hvor 
elever efter folkeskolen kan få 
et ekstra år til at blive afklaret 
omkring, hvordan fremtiden skal 
forme sig.

Det sidste år har en af LINIE 
10’s fire klasser været en del af et 
pilotprojekt sammen med Løkke-
Fonden, der har titlen LifeSkills. 
Og det har vist sig at være en 

stor succes.
Da eleverne begyndte på sko-

leåret, var deres karaktergen-
nemsnit på 2,9, men efter et år 
på skolen er det blevet hævet 
til 6,3. Ved skoleårets start var 
81,3 procent af eleverne vurde-
ret ikke uddannelsesparate, men 
ved årets afslutning var kun en 
enkelt elev vurderet ikke uddan-

nelsesparat.
- Vi har normalt flotte tal for 

vores elever, men det her er ex-
ceptionelt. Det er selvfølgelig 
ikke til at sige, hvad der har gjort 
forskellen, men et eller andet har 
vi gjort rigtigt, siger Allan Kirke-
gaard og fortæller, at det normalt 
er 15-20 procent, af eleverne, 
der ikke vurderes uddannelses-

parate efter et år på Linie 10. 
Den nye indsats går på fire ben: 
Styring af elevernes hverdag, til-
knytning til en ressourceperson, 
samarbejde med uddannelses-
institutionen NEXT om blandt 
andre brobygningforløb og det 
fjerde ben er tilknytningen af en 
lokal erhvervsmentor. 

Og de fire tiltag har tilsammen 

givet så gode resultater, at der 
næste år bliver oprettet endnu 
en klasse med det særlige Life-
Skills-forløb.

Allan Kirkegaard har på bag-
grund af de gode resultater også 
besluttet, at alle medarbejderne 
skal på et to dages uddannelses-
forløb i de metoder, der udvikles 
sammen med LøkkeFonden. 

Skoleleder: - Det her er exceptionelt

HØJE-TAASTRUP: 16 elever fra 
LINIE 10 har i seneste skoleår 
deltaget i et pilotprojekt under 
LøkkeFonden, hvor de har fået 
tilknyttet en mentor, og det har 
været en stor succes. Så stor, 
at projektet fra næste skoleår 

udvides til hele 35 elever.
I samarbejde med kommu-

nens UngeCenter og Høje-Ta-
astrup Erhvervsforum går 
LøkkeFonden derfor nu i gang 
med at finde omkring nye 15 
erhvervsfolk, som har lyst at 

medvirke som mentorer for de 
unge.

- Målet er, at eleverne i løbet 
af 10. klasse får den nødvendi-
ge støtte og motivation, så de 
bliver inspireret til at vælge 
den erhvervsuddannelse eller 

anden ungdomsuddannelse, 
som passer bedst til dem. 
Denne støtte skulle også meget 
gerne medvirke til, at eleverne 
efterfølgende gennemfører den 
uddannelse, de har valgt, si-
ger Lasse Poder, projektleder 

i LøkkeFonden. 
Han man lyst til at høre 

mere, kan man kontakte Allan 
Leerbæk på telefon 29 43 29 80 
eller mail allanle@htk.dk 

Projekt udvides: Søger flere mentorer

AF STINA FELBY EGERUP
stina.felby.egerup@sn.dk

HØJE-TAASTRUP: - Det er Toms 
skyld, jeg er nået så langt.

Så er klar er udmeldingen 
fra 17-årige Andreas Long om 
sin erhvervsmentor Tom Ewers, 
der har en stor del af æren for, 
at Andreas efter sommerferien 
skal begynde som VVS-lærling.

Andreas Long var nemlig 

skoletræt. Sådan rigtig skole-
træt, »helt smadret«, som han 
siger i dag.

- Jeg kunne slet ikke over-
skue at gå i skole, men jeg ville 
gerne i gang med et eller an-
det, der skulle bare ikke være 
så bogligt, fortæller han.

Andreas begyndte derfor 
sidste sommer på 10. klasse-
tilbuddet LINIE 10 i Høje-Ta-
astrup - fordi det var den sko-

le, der lå tættest på hjemmet i 
Albertslund, fortæller han med 
et skævt smil.

Fik en mentor
Men LINIE 10 var netop startet 
på et nyt projekt sammen med 
LøkkeFonden, hvor de unge 
elever blev parret med mento-
rer fra det lokale erhvervsliv, 
og det var her, Andreas og Tom 
Ewers fra Sydkystens Brolæg-
ning & Kloak i Hedehusene 
blev sat sammen.

Og det skulle vise sig at være 
lige det rette for Andreas.

- Tom har været rigtig godt 
til at holde mig i ørerne, og det 
havde jeg nok brug for. Han har 
virkelig hjulpet mig rigtig me-
get, siger Andreas, som hele ti-
den har vidst, han gerne ville 
være VVS’er.

Og selvom Tom Ewers ikke 
er i helt samme branche, så 
har hans hjælp og netværk 
været guld værd for Andreas. 
Han hjalp blandt andet med at 
skaffe Andreas en praktikplads 
hos Strube VVS i Fløng, og det 
gik så godt, at Andreas nu har 
fået et fritidsjob i virksomhe-
den og er ansat som lærling 
per 1. august.

Og det gjorde en forskel, at 
Andreas kom anbefalet fra Tom 
Ewers, lyder det fra hans nye 
chef, Jesper Strube.

- Jeg kender Tom i forvejen, 

og selvom vi før har haft prak-
tikanter fra folkeskolen, så ve-
jer det da lidt ekstra tungt, når 
henvendelsen kommer fra en 
god samarbejdspartner. Og så 
var det heldigvis et godt match, 
siger Jesper Strube, som er di-
rektør i Strube VVS, der har 23 
ansatte og fire lærlinge.

Solstrålehistorie
Tom Ewers har da også kun 
rosende ord til overs for sin 
unge mentee.

- Han er jo en sand solstrå-
lehistorie. Andreas har været 
utrolig flittig og stålsat hele 
vejen igennem, og selvom jeg 
har forsøgt at lokke ham over 

til mig som kloakmester, så har 
han holdt fast i sit mål om at 
blive VVS’er, siger Tom Ewers 
med et smil.

Andreas er langt fra den 
første ung, som Tom har taget 
under sine vinger. I alt fem 
drenge har han hjulpet videre 
de sidste 10 år, flere af dem har 
han ansat i sit eget firma.

- Jeg havde selv en hård barn-
dom uden det netværk, som jeg 
kan være med til at skabe for 
unge mennesker i dag, og jeg 
kan mærke et behov for at hjæl-
pe. Det er jo fantastisk, når det 
lykkes, siger han og understre-
ger, at han også føler en pligt 
til at gøre det.

- Vi som erhvervsdrivende 
har et ansvar for at hjælpe og 
tage lærlinge. Vi får jo brug for 
arbejdskraften i fremtiden, og 
så må vi også bidrage, mener 
han.

Kræver en indsats
Tom Ewers vil da også stærkt 
opfordre andre lokale erhvervs-
drivende til at melde sig som 
mentor for en ung. Hvis man 
vel at mærke har overskuddet.

- Man skal ville det, for det 
kræver en indsats, hvis det skal 
lykkes. Man skal lidt påtage sig 
rollen som reservefar, for man-
ge af de unge i det her forløb 
har brug for et par kærlige skub 
undervejs, siger han.

Officielt er Tom nu færdig 
med sit mentor-forløb med An-
dreas, men han har ikke tænkt 
sig at slippe ham helt endnu.

- Jeg vil gerne følge ham og 
se, hvordan det går med ham. 
Han er kommet rigtig godt på 
vej, og jeg har stor tiltro til, at 
han nok skal klare sig godt. 
Men man får jo også en per-
sonlig relation til hinanden, så 
han slipper ikke for mig lige 
foreløbig, smiler Tom Ewers.

Skoletræt Andreas blev holdt i ørerne af mentor
LIFESKILLS. 17-årige Andreas Long har haft stor gavn af en pilotprojekt med en erhvervsmentor, som har hjulpet 
ham sideløbende med 10. klasse. 

- Tom har været rigtig godt 
til at holde mig i ørerne, og 
det havde jeg nok brug for, 
siger Andreas Long om sin 
erhvervsmentor, Tom Ewers. 
Foto: Jørgen C. Jørgensen

Tom Ewers, Andreas Long og Jesper Strube på værkstedet 
hos Strube VVS, hvor Andreas har fået fritidsjob og efter 
sommerferien er kommet på kontrakt. En succeshistorie for 
alle parter, lyder det. Foto: Jørgen C. Jørgensen


