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STU-Håndværkslinjen
”Jeg vil være smed”
Mikkel er STU elev på dagskolen og drømmer om
at blive smed. Han elsker at svejse, skære, planlægge
projekter og bruger mange matematiske formler, til at
få alle enderne til at mødes, inden der svejses!
Mikkel har igennem arbejdet med faglærer Henning,
fundet sin fremtid – ”Jeg er smed” hører vi ofte fra
Mikkel og det er Mikkel – i hjertet. Fremtiden vil vise,
om Mikkel også bliver uddannet smed. Vi er mange
der hepper på ham og tror på at det vil lykkedes!

STU-Grøn linje
Vi har haft dejligt vejr i de sidste måneder og det betyder at græs og
ukrudt har haft gode vækstbetingelser. Heldigvis har vi flere elever på
den grønne linje, som er glade for det! Så kan de nemlig komme i arbejdstøjet, op på maskinerne og slå græs. Før eleverne må betjene græsslåmaskiner, motorsave og lignende, har de taget et kørekort dertil. Derved kombineres teori og praksis og eleverne opnår kendskab til de maskiner de arbejder med.

STU-Køkken linje
Vi har en god og velfungerende køkken linje på STU. I maj blev der
afholdt pizza konkurrence, som eleverne deltog i med stor entusias-

me. Lærere og ledere var samlet til bedømmelse og pizzaerne blev
bedømt ud fra arbejdsindsats, fremstilling, udseende og smag. Der
blev smagt på de mange forskellige pizzaer og der var mange smags-
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Studieturen går til…. Malaysia
I marts tog Dagskolen til Malaysia i 3 uger.

samarbejde med Dr. Aldrie har vi planlagt og gennemført et program i Langkawi og derigennem fået
mulighed for at forstå, hvor vigtigt det er at bevare
miljøet omkring os. Vi har besøgt diverse områder,
hvor mangrovetræer var fjernet og har set konsekvenserne af det. Hvordan mulighederne blev mere
og mere begrænset for de lokale når kysten har ændret sig og fisk er forsvundet.

Det har lærer Emese Sveda fortalt om her:

Når det er allerkoldest i Danmark, tager vi
rygsækken på og drager mod varmere himmelstrøg. I
år var ikke anderledes. I år har vi valgt Malaysia som
rejsedestination. Faktisk er det tilfældigt, at vi endte i
Malaysia, fordi vi valgte mangrovetræer som vores
projekt og så måtte vi jo lede efter de bedste områder
i verden, hvor vi kunne udforske disse spændende Vi har deltaget i et koral-genplantningsprojekt fordi
man faktisk kan gøre en hel del selv for at genskabe
træer.
koralrevet.
Efter to måneders forberedelse, studie og indVi har samlet skrald sammen med de lokale for at
tjeningsperiode var vi klar til vores næste store eventyr. Fire lærere og syv elever fuld af spænding og demonstrere, at en lille indsats gør en kæmpe forskel.
30 mennesker har samlet 140 kg affald på en time.
lyst til at opleve noget nyt og lære en hel masse.
Vores aktion viste synligt resultat men desværre var
Rejsen var opdelt i to perioder. Den første del forgik skraldet allerede begyndt at ”snige sig” tilbage dagen
på øen Langkawi, som er en lille eksotiske ø 12.000 efter. Tankevækkende og trist, samtidig en rigtig god
km væk fra Danmark med et enestående økosystem. mulighed for os som skolegruppe at diskutere, hvad
Her finder man diverse dyr og planteliv blandt andet der foregår i verden omkring os.
på grund af de helt unikke mangrovetræer.
Planet Protection og FN´s klimamål har været et genMangrovetræer er en helt speciel træsort, som vokser
i de tropiske og subtropiske områder. Mangrover kan
meget mere end, man normal vil forvente af træer.
Mangrover er det bindende element mellem land og
vand. Mangrovetræer vokser i saltvand, de bidrager
med ly og ynglepladser til diverse koralfisk og fungerer som en buffer for at beskytte koralrev og vegetation i vandet. Mangrover beskytter kysten i tilfælde
af en tsunami i ”samarbejde” med koralrevene.

nemgående tema i år i vores undervisningsprogram.
Rejsen har været prikken over i-et. Vi har mødt lokale mennesker, der har boet i de samme områder i 4050 år og de kan tydeligt se og mærke resultaterne af
den globale opvarmning og andre menneskeskabte
problemer.

I
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Vi har set hvordan temperaturstigning i havvandet påvirker korallerne og hvordan motorbådstrafik ødelægger kystområder pga. erosion. Hvordan de lokale fiskere på kæmpe for at fange nok
mad til familien. Alle disse emner er fjern fra vores
dagligdag, men emner der fanger opmærksomhed,
når de berørte mennesker står lige foran os og fortæller deres oplevelser og deler deres livshistorier
med os.

ridt flytter familien et nyt sted hen og starter på
frisk.
Et andet område vi har besøgt, var Cameron
Highlands. 1500 højdemeter, et anderledes klima
hvor der er ubegrænset muligheder for at dyrke
frugt og grønsager. Vi har besøgt en teplantage, en
bifarm, en jordbærfarm og en helt speciel skov,
hvor alt var vokset i mos. Det var ligesom at gå på
en trampolin.

På den anden del af rejsen har der været fo- Vi har afsluttet vores eventyr i Malaysias i hovedstaden, Kuala Lumpur. Et par dage med turistseværdigheder, som ikke var mindre interessante end
alt det andet, vi har oplevet.

kus på at lære om Malaysia så meget som muligt.
Et fantastisk land at rejse i. Venlige og hjælpsomme mennesker, fantastisk og anderledes natur og
lækker mad.
Vi har besøgt Taman Negara som er verdens

I 19 dage har vi boet sammen, spist sammen,
delt vores vandmelonjuice og lækker rejemad med
hinanden. Men det er ikke kun det, vi har delt. Vi
har sammen oplevet et nyt sted med en helt anderledes kultur. Vi har lært rigtig meget om mangrover, om Malaysia, om hinanden og os selv. Vi har
hjulpet med at bære hinandens rygsække, når de
blev for tunge, vi hentede drikkevarer til hinanden,
når en anden havde brug for det. Vi har hjulpet hinanden på markedspladsen, vi har oversat samtalerne, har grint og grædt sammen. Vi har delt turen til
Malaysia med hinanden og i fremtiden vil der altid
være noget vi kan tænke tilbage på, noget der binder os sammen og noget vi kan snakke om. Kan du
huske da vi var i Malaysia…

ældste regnskov område. Regnskoven er en nationalpark som er bevaret i original stand. En erfaren
guide har lært os om junglens hemmeligheder. Insekter, planter og hvordan kan man overleve i junglen og hvordan man gøre brug af junglens utallige
ressourcer. Vi har besøgt en landsby med oprindelig befolkning. De har bevaret deres livstid som er
baseret på livet i regnskoven. De jager, de fisker,
de bruger ikke penge til noget, og de tager aldrig i
byen. Hvis nogen dør, bliver syg eller har et mare4

Interview med en pædagog…
Navn: Per Tolstrup
Hvor længe har du arbejdet her?
Jeg har arbejdet her i 16 måneder. Tidligere har jeg arbejdet på en privat kostskole/opholdssted som social konsulent i 14 år, hvor jeg også
var tillidsmand. Før det, arbejdede jeg som rørlægger og brolægger.

Hvad er det bedste ved at arbejde her?
Jeg har aldrig været på en arbejdsplads, hvor jeg i så høj grad får lov til
at udøve den pædagogiske linje, som jeg virkelig tror på. På denne arbejdsplad, føler jeg at jeg gør en forskel og at mit arbejde bliver værdsat.
Jeg oplever, at der er et helt anderledes positivt menneskesyn på denne arbejdsplads, end hvad jeg ellers
har oplevet ved andre bosteder. Der er ikke langt fra ord til handling og jeg kan se at der bliver brugt midler på de unge, som jeg ikke har oplevet andre steder. Rigtig meget kan lade sig gøre, bare det er positivt
for eleven og for stedet.

I samspillet med hinanden, føler vi ofte at der ingen grænser er, for hvad vi kan opnå. Vi taler ofte om, at
vi på tværs at kultur, sprog og uddannelser, fokuserer 100% på eleverne og dermed får problemerne løst i
fællesskab.
Nu skal det jo ikke lyde som en dans på roser det hele, men vi har formået at opbygge et stærkt fællesskab, som jeg ikke har set andre stedet.

Hvad er dine ansvarsområder på opholdsstedet?
Jeg har ansvaret for vores havemaskiner, cykler og bilerne på stedet. Derudover er jeg med til medicinhåndtering og samarbejdet omkring misbrug.
Jeg har udnævnt mig selv til natur-tur-pædagog, i det håb at jeg får
arrangeret flere naturture i fremtiden. Jeg holder meget af naturen og
jeg vil gerne lære eleverne at finde en ro i naturen og at bruge naturen
meget mere.

Hvad mener du, der skal til, for at vi voksne kan gøre en
forskel?
Det vigtigste er at skabe en god relation til eleverne og dennes familie. Derudover vurderer jeg at kodeordene er troværdighed og ordentlighed. Hvis du er ordentlig og holder hvad du lover, kommer du
langt i dette fag.
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Politiker på besøg
Politiker Annette Lind fra socialdemokratiet, besøgte Tvind fredag
den 26. april 2019. Hun var på besøg i et par timer og var meget
interesseret i vores arbejde med egen skoledel, vores internationale

læreruddannelse med studerende fra hele Europa og det fantastiske
samspil de har.
Annette Lind fik mulighed for at tale med både ledelse, ansatte og
elever. Hun talte med flere elever og fortalte at det var positivt at
se hvordan vi bor og hvordan livet leves indenfor et bosted på heden, hvor der er rum og plads til forskelligheder og hvor alle bliver
favnet som den de er.
Annette Lind inviterede sig selv tilbage til Tvind, for at drøfte politik med eleverne. Det vil vi helt sikkert holde hende op på.

Brandmand for en dag
I juni, tog dagskolen til en 3 timers brandøvelse i Randers.
Falck Uddannelsescenter stod klar til at give eleverne en stor
oplevelse.
De var igennem:
•

kørsel i brandbil

•

slukning af brand

•

kommunikationsøvelse

•

tur igennem røgdykkerbanen

•

Redningsøvelse

Det var en meget sjov dag for både elever og lærere.
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Katastrofedag i maj
Hvert år, afholdes der katastrofedag på Tvind, hvor eleverne i ugen op til, modtager undervisning i, hvordan man be-

handler sårede mennesker i eller efter en ulykke. Det kulminerede i den årlige katastrofedag, hvor Tvind pludselig
oplevede den ene ulykke efter den anden. Blandt andet blev
en cyklist påkørt af en græsslåmaskine og 2 elever kørte
galt. Eleverne deltog med stor iver og den teoretiske undervisning blev omsat til praksis.

Åbent hus på Tvind
I anledning af at den “levende legende” Tvindmøllen –
som både kan beskrives som pioneer og veteran – har
produceret grøn elektricitet i 40 år, inviterede skolerne
på Tvind til rundvisning.
Det blev en meget afslappet og hyggelig sammenkomst
for alle fremmødte.
Kl. 19 var der historiefortælling om den fantastiske historie om møllens tilblivelse, udvikling og planerne for
det nye styresystem.
Efter kaffe og kage på ”Banegården”, var der mulighed
for at høre mere om de skoler og botilbud som har til
huse på Tvind i dag. Blandt andet fortalte elever fra
Dagskolen om det naturprojekt de lige har besøgt i Malaysia.
Herefter var der mulighed for at se Ungdomshøjskolen
PTG’s “Madum Bæk projekt” med natursti, træhuse og
bålhytte, høre mere om ballonholdets planer og flere
benyttede også muligheden for at komme en tur op i
møllen.
Det er altid muligt at komme på besøg på Tvind og vi
tager gerne imod samarbejdspartnere, familie til elever
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Velkommen til Gitte
Jeg hedder Gitte Roslund og har siden januar 2019 arbejdet som socialrådgiver på Tvind. Jeg har i de seneste 13 år, arbejdet på Holstebro jobcenter.
Jeg er meget glad for arbejdet på Tvind, som er en arbejdsplads fyldt med
faglighed, godt humør og positivitet. Den kærlige sætning ”vi siger hvad vi
gør og gør hvad vi siger”, bliver fulgt til døren her og det betyder at alle kan
regne med hinanden – både elever, ansatte og ledelse. Denne tryghed betyder ALT i denne form for arbejde.
Jeg er udover socialrådgiver, også uddannet kostvejleder, mindfulnessinstruktør, coach og markedsøkonom. Jeg bruger alle mine uddannelser i mit
arbejde på Tvind, hvor jeg har samtaler, kostforløb og motion med flere elever.
Jeg kan kontaktes på:

Tlf. 29 11 48 53
Mail: Socialraadgiver@tvind.dk

Månedens opskrift
Mælkebøttesaft
De er svære at få bugt med! Mælkebøtterne dukker op alle vegne
og kan hurtigt overtage den grønne plæne. Vi har den dejligste
opskrift, så mælkebøtterne ikke bare bliver smidt væk, men spist!
1. Pluk en masse mælkebøtter (ca. 100 stk), vask dem og læg
dem i en skål.
2. Tilsæt en håndfuld sukker.
3. Hæld kogende vand over og lad det trække i 12 timer.
4. Si saften, hæld det i en gryde og giv det et hurtig opkog.
Sæt det i køleskabet og nyd det afkølet.
Drikken kan fint holde sig i 3-4 dage i køleskabet og kan også fryses.

Tvind Ulfborg

Tip en god historie:

Skorkærvej 8 - 6990 Ulfborg

Hvis du har en god historie eller et ønske om at vi

Email: info@tvind.dk

skriver om noget bestemt, så kontakt os endelig,
på mail: Socialraadgiver@tvind.dk
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