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Studietur til Zambia
Til marts tager de fleste af dagskolens elever og lærere til Zambia i 2 uger. Ikke for at ligge på en badestrand, men for at lære om kultur, sprog og verdens problemer. Det giver de unge et andet syn på livet,
som eleverne kan bruge som målestok resten af deres liv. Selvom de har fået en skæv start på skolelivet,
kan de her se, at der er børn og unge, der aldrig får en uddannelse… eller egen bolig… eller egen bil… eller
egen cykel… eller sågar aldrig har ejet et par sko. De hører og ser også, at mange af indbyggerne oftest
går i seng med rumlende maver, at de ikke frit kan gå i skole eller modtage hjælp på et hospital. De ser
dog også en anden del af Zambia; en spændende og spraglet kultur hvor glæden ved livet er intakt og
hvor de trods forhindringer, ser lyst på fremtiden. Vi har hjemmefra arrangeret, at vi deltager i forskellige
aktioner i hjælpeorganisationen ”Humana people to people”, hvor vi følger deres hjælpearbejde. At hjælpe andre og se hvordan de lever, kan sætte sit eget liv i perspektiv, og gøre at man bliver taknemmelig for
alt det man har – om det så er lidt eller meget. Vi har erfaring for, at sådanne oplevelser virkelig kan rykke ved elevernes tanker om deres egen fortid, nutid og fremtid.

Hvordan får vi råd:
Ja, hvordan får vi råd til at rejse til Zambia i 2 uger? Det spørger vi
også eleverne om… Hvis dagskolen betalte for det hele, ville eleverne lære, at alt bliver serveret. Sådan foregår livet ikke. Derfor arbejder lærere og elever sammen for at tjene penge. Her i februar måned har det betydet, at elever og lærere blandt andet har sorteret og
plantet blomsterløg, gjort en gammel svinestald i stand, malet, lagt tagpap på tage og savet brænde. Lærerne går forrest og viser eleverne
hvordan. Nogle elever arbejder meget, andre mindre og det er ok. Alle
bidrager med det de kan.
Udover at tjene penge til flybilletterne, lærer eleverne at arbejde sammen som et hold, at tage hensyn til hinanden og at man skal tjene
penge for at kunne bruge penge.
Der er også lige det ekstra ved at tjene ind til flybilletterne; eleverne
får prøvet flere forskellige erhverv af. De føler ikke at de bliver
”testet” som i en virksomhedspraktik, men udfører arbejdet af lyst
og for sammenholdets skyld. Både lærer, faglærer og pædagoger
bruger denne mulighed til at drøfte fremtid med eleverne. Derudover bliver elevernes ressourcer og udfordringer beskrevet, og brugt
med eleven, i samarbejdet med UU –vejlederen og/eller jobcentret.
Vil du vide mere?
I marts måneds Tvind Nyt, kan du forhåbentlig læse om dagskolens oplevelser og se billeder derfra. Efter en rejse,
udarbejder eleverne et power-point show og en præsentation omkring rejsen. Hvis du har lyst til at høre mere om
dette, eller kender en institution som gerne vil have besøg og høre om rejsen, kan du kontakte skoleleder Birthe på
tlf.: 23606075.

Legitim Perifer deltagelse...Hvad for noget?
Vi bruger flere pædagogiske værktøjer til de unge – både for at pædagogerne kan følge den samme linje
overfor eleverne, men også så eleverne mærker at de ansatte omkring dem, går den samme vej.
Det pædagogiske værktøj vi har meget fokus på, er Legitim Perifer deltagelse. Når en elev starter her,
skal læringen også ses som en social praksis. For mange betyder det, at der er behov for social træning.
Som ny elev, befinder man sig i periferien af praksisfællesskabet som legitim, perifer deltager. De elever
som befinder sig i yderkanten af fællesskabet ”kigger over skulderen” hos den mere erfarne, påtager sig
nemme startopgaver og snuser til aktiviteterne. Læringen sker i bevægelsen fra perifer deltagelse til fuld
deltagelse. Samtidig øges elevens motivation. Eleven lærer at bevæge sig ind mod centrum af praksisfællesskabet. Undervejs gør eleven sig nogle vigtige erfaringer.
De erfarne elever forstår at det er i orden, at nogle elever blot er tilskuere – nogle gange på afstand – til
aktiviteterne. Hvis en aktivitet virker svær at gå i gang med eller hvis eleven ikke er glad for at springe ud i
nye ting, ved alle at det er i orden at trække sig og se på til en start. De ved dog også at så snart de er klar
til at deltage, er både elever og lærere klar til at introducere eleven til opgaven og alle tager imod med
åbne arme. Det skal ikke være svært at komme ind i fællesskabet.
Her er et eksempel fra ungdomshøjskolen PTG. Vi har 4 zoner for social træning, hvor eleven starter i midten og i eget
tempo bevæger sig ud. Zone 1 er vores lille strukturerede
miljø, hvor eleven bor på PTG eller på et af vores opholdssteder og evt. går på Dagskolen, eller deltager i beskyttet
beskæftigelse. Her hjælper pædagoger, lærere og andre
elever, eleven til at fungere og føle sig tryg. Dernæst bevæger eleven sig ind i Zone 2, som er den ”sociale kravlegård”.
Her kan eleven deltage i fritidsinteresser på stedet og være
sammen med de andre elever, samt venner udefra. Når eleven trives i Zone 2, åbner Zone 3 sig. Her introducerer vi
eleven for lokalområdet, hvor vi besøger de største byer og
taler om at starte til en fritidsinteresse i en lokal klub. Det
er også her vi taler med eleven om at komme i en ekstern
praktik. Når eleven ser med positive øjne på lokalområdet
og også tør at bevæge sig udenfor området, åbner vi op for
Zone 4. Her er overskriften ”Verden er vores klasselokale”
og eleven er nu klar til studierejser i udlandet og at besøge
vores venskabsskoler i Norge, England og USA. Hvis der er
interesse for det, kan eleven også deltage i ballonstævner i
ind- og udland.
Ved denne langsomme introduktion til de sociale relationer i livet, ser vi at eleven langsomt åbner sig op
med et åbent sind, som en nysgerrig blomst der mærker forårssolen. Hvis det går for hurtigt, når eleven
typisk ikke at samle sig om alle de nye indtryk og at få dem bearbejdet. Vi er med til at skrue både op og
ned for tempoet, men vi er med som en rettesnor og positiv guide, ikke som indpisker eller streng lærer.

Portræt af Steen Conradsen
Steen Conradsen er leder af botilbuddet DNS i Ulfborg og har været en del af Tvind i 40 år.
Hvis han var ansat i det offentlige, ville det give en fridag, en
reception og en tur til København, for at modtage Dronningens
Fortjenstmedalje. Sådan er det dog ikke her. På spørgsmålet
om, hvornår han sidst havde en fridag, slår han nakken bagover
og griner højt. ”Sådan foregår det jo ikke”, fortæller han. I samme åndedrag spørger han hvordan jeg definerer en fridag? ”Er
det sådan en dag, hvor jeg ikke skal forholde mig til andre mennesker og ikke er til gavn for nogen?” For så er det MEGET længe siden. Hvis en fridag er defineret ud fra, at jeg har en god
dag hvor jeg gør det jeg elsker, er det hver dag”. ”Ikke hver dag, men hver ENESTE dag”, slår han fast. Og
sådan er Steen; han brænder for at arbejde med den gruppe af mennesker, som har haft de sværeste livsvilkår, som har taget skæve valg i livet eller som virkelig har levet et hårdt liv. Han dømmer ikke de mennesker, som har levet et liv i overhalingsbanen, eller som fra fødslen har haft lavest mulige odds. Steen er
en ildsjæl, som har brugt og fortsat bruger sit liv til at forstå mennesker , og at hjælpe dem med at agere i
samfundet. Steen opfordrer derfor eleverne til at arbejde sammen med samfundets systemer i stedet for
at modarbejde. Til tider kan eleverne blive frustrerede over kommunerne og de love og regler som bliver
sat op; men for Steen er vejen klar—vi går altid efter et godt samarbejde.

UFF HUMANA:
Hvis Steen ser en uretfærdighed i verden og han på nogen måde
kan gøre noget, så gør han det! Det har han høstet megen respekt
og anerkendelse for -både i Danmark og ude i verden, hvor han
blandt andet arbejder sammen med UFF HUMANA.
UFF HUMANA er en stor anerkendt humanitær organisation, som
hvert år berører millioner af mennesker i tredje verdenslande. De
samler blandt andet tøj ind i Danmark til genanvendelse og genbrug. Overskuddet af dette går til udviklingsarbejde i mange lande,
blandt andet Zimbabawe og Gineau-bassau. Her støttes kampen
mod AIDS og HIV. UFF HUMANA støtter derudover HOPE programmerne i verdens fattigste lande, som er ramt af HIV og AIDS. Her
bliver gravide kvinder blandt andet rådgivet i, hvordan de undgår
HIV smitte fra mor til barn. HOPE Zimbabwe er også aktive i kampen mod børneægteskaber.

Dette arbejde lægger Steen meget på sinde, da han qva rejser til
tredje verdenslande har set, hvor stor betydning de humanitære
organisationer har for befolkningen. Hvis en kvinde bliver rådgivet
og guidet korrekt, giver hun denne information videre til flere kvinder og sådan spredes det som ringe i vandet.

”Her giver vi aldrig op overfor eleverne— ALDRIG!”
Steens CV:
Leder af Tvind - Botilbuddet på DNS, siden
2006
Leder af opholdsstedet Casablanca
2004 – 2012

Driftleder af Det Nødvendige Seminarium
siden 1997
Pædagogisk- og skolekonsulent i Danmark,
Norge og England
1992 – 1997
Headmaster I 2 skoler I England
1984 – 1992
Projektleder ved Richmond Vale Academy
i St.Vincent
1982 – 1984
Leder af småskolerne - Skibsprojekt
1979 – 1982

Portræt af Steen Conradsen
Den pædagogiske retning:
Hvis du går ind på Tvind.dk og læser om den pædagogiske retning, vil du hurtigt læse dig frem til at HER
GIVER VI ALDRIG OP—ALDRIG! Med kærlighed og krav, bliver alle mødt med store mængder kærlighed,
i form af medmenneskelighed, omsorg og programpunkter, så dagene fyldes ud med positive elementer. Men med kærlighed følger krav! Krav om at eleverne starter på en frisk, når de flytter ind her. Krav
om at tage ansvar i eget liv, på det niveau de nu engang magter. Krav om at de arbejder alt det de kan
på at få en positiv hverdag og gå efter det der gør dem godt, og komme væk fra de ting der ødelægger
og nedbryder.
Som alle andre forhold i livet, handler det om at skabe balance. Kærlighed fylder langt mest, men Steen
er helt klar når det handler om kravene – han kræver at eleverne arbejder med sig selv, fordi han kan
se at det batter at gøre noget. Vi skal ikke servicere og gøre alt for eleven, men vi skal have eleven
med. Det er det vigtigste i den pædagogiske retning. Vi producerer nemlig ikke ting, men mennesker!
Steen har en særlig pædagogisk indgangsvinkel i arbejdet med eleverne. Han mener ikke at medarbejderne skal sidde overfor eleverne og spørge dem, hvad de godt kunne tænke sig. Hvor skulle de vide
det fra, hvis deres kontaktflade tidligere har været begrænset!?!? Det er jo ikke sikkert at det eleven
har lyst til, er godt for eleven eller kan lade sig gøre. Hvis der ikke er frit valg, så lad være med at spørge… VI skal finde ud af, hvad eleven interesserer sig for eller kunne finde interessere i og så tage eleven
med til det. SÅ finder man ud af om det rykker i eleven. Det gør man ikke igennem en samtale, med et
bord imellem eleven og medarbejderen. Denne tilgang betyder, at de ansatte arbejder med eleverne
på elevernes præmisser, og ikke efter en fast køreplan. Dette arbejde gøres nu bedst ude i marken -og
ikke ved et skrivebord.

Facts om lærergruppen:
Lærergruppen er en sammenslutning af lærere, som arbejder og lever deres liv ud fra 3
betingelser:
1.
Fælles tid.
2.
Fælles økonomi.
3.
Fælles fordeling.
De afleverer deres løn til en fælles kasse, og
hæver derefter kun det, man har brug for, ud
fra et simpelt budget. Det skal således ikke
besluttes kollektivt, hvem der har brug for
penge.
Ordningen er helt frivillig og man kan når som
helst, trække sig ud af lærergruppen. Der er
en prøveperiode på 5 år, så det er muligt at
prøve det af først.
De overskydende penge bliver brugt på projekter, som gavner verdens fattigste eller som
er til gavn for miljøet.

Steen og lærergruppen:
Vi kan ikke undgå at nævne Steens relation til lærergruppen. Steen beskriver vendepunktet i livet, som da
han startede på Det Nødvendige Seminarium for at tage sin læreruddannelse. Det var i 1976 og Steen var
dengang en ung mand på 21 år. I dette lærermiljø, så
Steen en helt ny verden, hvor han kunne få lov til at
dedikere sig selv fuldstændig og arbejde med lige præcis det han elskede. Det betød også at han med tiden,
kom ind i lærergruppen. Som Steen ser det, drejer det
sig om ikke at bruge mere, end man har behov for, og
så give resten tilbage til humanitære formål eller miljøvenlige projekter i verden. Det handler ganske simpelt
om at yde efter evne og nyde efter behov. Om dette,
fortæller Steen: ”Vi er meget åbne omkring det, men
alligevel er der meget mystik forbundet med det. Jeg
ville SÅ gerne, at noget af dette fokus, kunne blive
rettet mod vores pædagogik, og alt det arbejde vi laver
for de svageste i samfundet.”

Det nødvendige seminarium—DNS
Hilsen fra DNS2019 Guinea Bissau
Holdet nåede for omkring en måned siden frem til slut destinationen, Guinea Bissau. Et lille land, ca. på størrelse med
Danmark på Afrikas vestkyst, en tidligere portugisisk koloni.
Guinea Bissau er et af verdens fattigste lande, og et land med
mange store udfordringer, såsom korruption, politisk ustabilitet, og mangel på produktion. De fleste familier i Guinea Bissau er helt afhængige af indtægten fra en lille produktion af
cashew nødder. En meget sårbar situation.
I Guinea Bissau har vi en søster skole, DNS Bachil. Skolen drives af ADPP, en organisation som ligesom UFF Danmark, er
del af den internationale NGO Humana People to People.
DNS Bachil uddanner ligesom DNS Danmark en anden slags
lærere. Programmet er grundlæggende det samme, men naturligvis tilpasset den meget anderledes virkelighed. De studerende fra DNS Bachil tager også på studierejse i bus, i de
nærliggende lande.
Vores hold blev i Guinea Bissau i tre uger, de første to med
base på DNS. Sammen med et hold studerende fra DNS Bachil, havde de nogle dage med praktiske projekter for at forbedre de fysiske rammer på stedet. Gode og produktive dage, hvor der blev skabt stærke og vigtige bånd imellem de
forskellige DNSere. At producere sammen bygger fællesskab.
Skolen ser nu markant bedre ud, med nymalet spisesal, en
opgraderet legeplads til den lokale børneskole og forbedret
område omkring den hjemmebyggede ovn som blev bygget
af DNS2018 sidste år.
Der blev også tid til en udflugt til stranden, og der var uden
problem plads i bussen til de mange studerende fra DNS Bachil som ville med. På turen besøgte hele gruppen også et
museum om slavehandelen. Det er anslået at over 11 millioner slaver er blevet transporteret fra den afrikanske vestkyst
til især mellem og Sydamerika. 2 millioner af disse fra området omkring Guinea Bissau. Besøget var en lærerig, men også
chokerende oplevelse for alle.
Samarbejdet med DNS Guinea Bissau er et absolut højdepunkt på studierejsen, og vi er dybt taknemmelige og stolte
over vores søsterskole som gør et fantastisk og meget vigtigt
arbejde! De færdiguddannede lærere har uvurderlig betydning for nogle af de børn som har allermest brug for en god
uddannelse.

Vinterferie i ord og billeder

Uhmmmm, ordet vinterferie lyder bare dejligt. Ordet både
dufter og lyder af sne, varm cacao, friskbagte boller og
den luksus at kunne sove længe med god samvittighed…
Hver gang der er ferie i kalenderen, skal vi finde på et
ekstra godt program for vores elever. Det er få elever,
besøger familien i ferierne, så vi har fokus på at gøre ferierne så hyggelige og dejlige her som overhovedet muligt. Men hvad er så det? Nogle elever tager sig en tiltrængt pause fra hverdagen, og bruger tiden på at spille
computer med de andre unge på stedet, andre følger
det lagte program på stedet, imens andre tager på skiferie eller ture ude af huset. Før hver ferie, bruger pædagoger og ledelse en del tid på at lave et godt individuelt
program for alle eleverne på stedet. Nogle af de arrangerede ting er sammen med andre elever, og andet er 1-1
tid med en ansat. I uge 7 havde pædagogerne og ledelsen
blandt andet planlagt: At lave sushi hjemme ved en pædagog, vildmarksbad ved en anden pædagog, indkøbstur til
Tyskland, besøg i Kiel ved en tidligere ansat, biograftur, bytur til Århus, IKEA-besøg, diskotek på stedet, wellness/spa hygge på stedet, arrangementer i
sportshallen og i fitness, samt en masse andre spontane oplevelser. Vores forstanderpar var på skiferie
med deres egne børn og havde taget et par elever
med. Når vi lever sammen og arbejdet bliver en del
af livet, er det en naturlig del elevernes ferie, at eleverne tager med deres kontaktpædagog med hjem eller
med på familieferie med forstanderparret. Det er pædagogerne der kommer med forslag til ture i ferierne, og
ofte involverer det hjemlig hygge og aktiviteter med kontaktpædagogerne. Her skaber vi nemlig mennesker -og
det kræver tålmodighed, kærlighed og lyst til at være sammen med eleverne.

Hurra – ”vi” har Danmarks bedste mekaniker
Når der sker noget godt, skal det fejres. Når der sker noget godt for
nogen vi kender, giver vi den hele armen!
Casper Østergaard er i lære som personvognsmekaniker ved Nyholm Auto i Ulfborg. Den mekaniker, som holder alle vores biler og
busser kørende. Vi kender derfor Casper godt og under ham det
bedste. Casper deltog og vandt guld i DM i Skills 2020 for personvognsmekaniker. Han blev hyldet i Bella Centret i København, og fik
overrakt førstepladsen og diplomet af statsminister Mette Frederiksen. Det krævede en fejring!

Vores forstander købte en stor buket blomster, udvalgte en smuk stenskulptur, og tog med flere medarbejdere til Nyholm Auto, og overrakte
gaver og sagde tillykke. Casper blev meget glad og fortalte stolt om den
kæmpe oplevelse.

Vi tilbyder en frisk start på skolelivet
TIME OUT forløb på Dagskolen.
Et tilbud til børn og unge som i en kortere periode har behov for en særlig tilrettelagt skolegang eller ungdomsuddannelse. Forløbene tilbydes som to eller fire måneders forløb. Der er løbende indtag ved hver
måneds start. For mere info: www.dagskolen-tvind.dk
Vi tilbyder:
- Et rummeligt inkluderende skolemiljø med højt til loftet.
- Skræddersyede uddannelsesforløb med udgangspunkt i den enkelte elevs styrker, behov og interesser.
- Et stort skolecenter med mange produktioner og muligheder.
Dagskolen tilbyder undervisning på 7. – 10. klasses niveau, HF, STU og ressourceforløb.
Vi kan arrangere kørsel efter aftale, ligesom der kan laves aftale om at bo på stedet.
Vi hjælper gerne med at søge støtte.
Ring eller skriv—så aftaler vi et besøg:
Skoleleder Birthe Nørskov Tlf. 23606075 bign@hotmail.com

Socialrådgiver Gitte Roslund
Tlf.: 29 11 48 53 E-mail: Socialraadgiver@tvind.dk
For at få nyhedsbrevet tilsendt hver måned, skriv ”Tilmeld” til ovenstående mail.

