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Jeg håber, I har nydt sommeren. Det har 
jeg.

Det gjorde jeg bestemt også i som-
meren 2018, hvor jeg blev færdig med 
min STU. Men dengang kunne vi hverken 
få hue på eller komme ud på studenter-
kørsel. Så jeg følte mig ikke på lige fod 
med andre unge, der færdiggør en ung-
domsuddannelse. Når jeg tænker tilbage, 
ærgrer det mig. For jeg synes, alle unge 
fortjener de oplevelser og glade minder, 
som hører med til at få hue på, vinke far-
vel til skolen, blive fejret, drømme sam-
men og feste med sine venner.

Formanden har ordet

ANNONCESALG:
Dansk Blad Service ApS · Vestergade 11 A · 5540 Ullerslev

Tlf. 70 70 12 25 (kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00) · info@danskbladservice.dk 
– hvortil alle spørgsmål vedr. annoncer bedes rettet!

Af Rikke Sørensen
formand for ULF Ungdom

ULF UNGDOM
Sjællandsgade 32, 7100 Vejle
Tlf. 75 72 46 88
ulf-ungdom@ulf-ungdom.dk
https://da-dk.facebook.com/
ULF.Ungdom

Formand for ULF Ungdom:
Rikke Sørensen

Ansvarshavende ULF Ungdom:
Rikke Sørensen

Formanden træffes på kontoret:
Alle dage kl. 10-15 på 93 63 37 53
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Åbningstider for 
ULF’s kontor:
Mandag kl.  9.00-15.00
Tirsdag kl.  9.00-15.00
Onsdag kl.  9.00-15.00
Torsdag kl.  9.00-17.00
Fredag kl.  9.00-12.00

ULF Linjen er åben 
alle ugens dage kl. 10-14 
samt mandag-torsdag kl. 18-21

DEADLINE FOR NÆSTE NUMMER:
15. november

Ja da! Selvfølgelig skal 
STU’erne også fejres: Lær af VUK i Aalborg

En sommeraften i juni, da studenterne 
lige var sprunget ud, mærkede jeg savnet 
helt ned i maven. For en ung med særlige 
behov er en STU jo en lige så stor triumf 
og milepæl, som studentereksamen er 
for andre unge. 

Derfor blev jeg simpelthen så glad, da 
jeg hørte, at alle dimittenderne på VUK 
(Voksenskolen for Undervisning og Kom-
munikation) i Aalborg som de første STU’er 
i Danmark fik en rigtig studenterkørsel i 
år. Huer og studentergilder er også blevet 
traditioner på STU.

Læs mere om dette inde i bladet.
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“Megafedt.” Sådan beskriver Mustafa 
Al Ká Abi sin studenterkørsel som nyud-
klækket STU’er fra VUK i Aalborg.

“Det blev en oplevelse, som jeg aldrig 
glemmer. Jeg følte mig særlig og som 
en del af fællesskabet. Der var sørget 
for alt. Også for at min kørestol kunne 
komme op og blive spændt fast i vognen,” 
fortæller han.

“Vi spillede musik, og folk dyttede og 
klappede. Man får jo sygt meget opmærk-
somhed. Det er det fedeste,” siger Musta-
fa Al Ká Abi.

Sygt meget opmærksomhed
For ham var studenterkørslen det bedste 
ved at afslutte STU-uddannelsen. Bedre 
end dimissionen dagen før og bedre end 
studentergildet med venner og familie 
dagen efter. Mustafa tog hele pakken 
med, for han kan godt lide at være social 
og feste. 

Han har også allerede fundet et job på 
et værksted.

Tak til personalet
“Jeg er så taknemmelig for at VUK-per-
sonalet gad at gøre alt det her for os. Det 
hele var fantastisk. Vi var også hjemme 
hos mine forældre og få snacks,” fortæl-
ler han.

Mustafa Al Ká Abi fik et par øl på turen, 
og det var faktisk det eneste, han havde 
været lidt bekymret for: Om han blev fuld 
og besværlig. Det skete heldigvis ikke. 
Så den Særligt Tilrettelagte Studenter-
kørsel for STU’ere i Aalborg får bare et 
rent 12-tal.

STU’er på studenterSTU’er på studenter
kørsel til et rent 12talkørsel til et rent 12tal

Læs mere om STU-studenterkørsel 
på de kommende sider

Foto: VUK, Aalborg • Tekst: Rikke Sørensen og Karin Svennevig
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Fredag den 24. juni 2022 blev der skrevet 
Danmarkshistorie på VUK (Voksenskolen 
for Undervisning og Kommunikation) i 
Aalborg.

Den dag rullede der nemlig en studen-
tervogn op til skolen for at tage en flok 
nyudklækkede STU’er med ud på stu-
denterkørsel. En ny tradition blev født.

For det har ellers ikke været fast prak-
sis nogen steder, at STU’er skal ud og huje 
i en studenter-vogn.

Ser lidt for vildt ud
“Bagefter kan vi jo bare sige, at “hvorfor 
katten har I ikke gjort det her noget før?” 
For det var virkelig en helt fantastisk og 
givende dag for alle, der var med,” for-
tæller VUK’s forstander Katja Kjær Rask.

“Men når vi i gadebilledet ser de her stu-
dentervogne, hvor det går virkelig vildt for 
sig, så har vi jo bare tænkt, at det er alt 
for voldsomt for vores elever. For mange 
indtryk, for meget alkohol, for høj musik, 
for meget af alt faktisk.” 

Derfor blev Katja Kjær Rask lidt mund-
lam, da en kommende elev spurgte, om 
der var studenter-kørsel for STU’ere.

Besluttet i foråret
“Det var lige dér, jeg tænkte, at ja selvføl-
gelig. En Særligt Tilrettelagt Uddannelse 
skal selvfølgelig afsluttes med en særligt 
tilrettelagt studenterkørsel. Vel er vores 
elever ikke studenter, men de skal da også 
fejres ligesom andre unge, der får deres 
eksamensbevis.”

STU i Aalborg havde stor succes med Særligt Tilrettelagt 
Studenterkørsel.

Jamen, hvorfor katten har vi ikke 
gjort det noget før?
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Katja Kjær Rask tog beslutningen i 
foråret, og det var egentlig alt for sent. 
Alle studentervogne var lejet ud mere 
end et år før.

“Heldigvis var der en rar vognmand 
med et varmt hjerte, som forbarmede 
sig og fik byttet rundt på nogle aftaler. 
Derfor lykkedes det. Vi fik lov til at leje 
en vogn med kørestolslift og ekstra sik-
kerhed 24. juni, som ellers er én af de helt 
store køre-dage,” fortæller hun.

Sponsorer kom selv
Da Katja Kjær Rask hørte prisen, måtte 
hun lige snappe efter vejret: 25.000 kro-
ner for en dags leje med chauffør.

“I København betaler de rask væk 
70.000. Sådan er det bare. Og jeg var 
egentlig klar til at finde pengene på vores 
budget. Men her meldte skolens venner 
sig på banen. Vi har nemlig mange gode 
støtter i det lokale erhvervsliv, og to af 

Sådan var studenterkørslen for STU’ere tilrettelagt
24. juni klokken otte: Dagen efter dimissionen ankom bussen til VUK, Aalborg.

Klokken 8-11: Pyntet med bannere og flag kørte bussen ned til havnen, hvor 
familie og venner ventede med flere flag. Ni af skolens 14 afgangselever deltog, 
der var pædagoger med på vognen, og viceforstanderen kørte sammen med den 
tekniske leder efter bussen som en ekstra sikkerhed, der dog ikke blev brug for. 
Der var to drinks til hver elev: Øl, sodavand eller breezere, som de havde bestilt 
i forvejen.

Klokken 11-12: Dernæst kørte bussen en kort tur med et par af de mest sårbare 
elever ud til deres bosteder, hvor personalet stod klar med flag og hurraråb. 
Den tur tog en lille time.

Klokken 12-15: Til sidst kørte bussen en ekstra tur ud til en lille håndfuld elevers 
familier, hvor der blev serveret snacks og sagt tillykke. 

På den måde fik alle én eller flere køreture, der passede til deres behov, uden 
at det blev for meget. Eller for lidt.

dem, installationsfirmaet Uggerly A/S 
og fagforeningen 3F i Aalborg, ville rigtig 
gerne betale buslejen. Flere andre har 
faktisk siden meldt sig og sagt, at det her 
vil de også gerne bidrage til. Det havde vi 
slet ikke regnet med,” siger forstanderen.

En god dag for alle
Den særligt tilrettelagte, sjove men ikke 
alt for vilde, studenterkørsel i Aalborg 
blev en bragende succes og er nu en fast 
tradition. Vognen er lejet tre år frem. Og 
de nye 3.-årselever glæder sig allerede.

“Det blev jo en rigtig god dag for alle, 
der var med. Selv journalisten fra TV2 
Nord, som var med på turen, ringede 
og sagde, at hun havde haft den bedste 
arbejdsdag nogensinde. Personalet var 
helt våde i øjnene, da vi evaluerede. Og 
næste år vil jeg da rigtig gerne selv med 
rundt,” siger Katja Kjær Rask fra VUK i 
Aalborg.
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Næste tur til København med ULF Ungdom går til Tivoli i efteråret, hvor 
der er Halloween-tema. Ved redaktionens slutning var datoen ikke fast 
endnu, men du kan ringe til Line Pedersen på 75 72 46 88 eller skrive på 
line@ulf.dk for at høre nærmere og tilmelde dig.

Tekst og foto: Rikke Sørensen

ULF Ungdoms tur til København Zoo den 
25. juni var en stor succes.

Deltagerne mødtes på Københavns 
Hovedbanegård og tog sammen bussen 
ud til København Zoo på Frederiksberg.

Hygge og fællesskab 
i hovedstaden
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Der var både god tid til at gå rundt og 
se på dyrene i små grupper og tid til at 
mødes og nyde en fælles frokost.

Det blev en dejlig dag, tak for den!
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Der blev snakket om politisk arbejde og 
lagt masser af gode idéer til spændende 
aktiviteter på bordet, da ULF Ungdoms 
Lokalkreds Midtjylland og Lokalkreds 
Syddanmark for nylig holdt generalfor-
samlinger:
•  Laser-game – hvor man “skyder” hin-

anden, uden at det gør ondt.
• Go-cart-ræs for de fartglade
•  Cafe-besøg – et sikkert hit. Gerne et 

sted med brætspil.
• En tur til Djurs sommerland

GENERALFORSAMLING I SYD OG MIDT:

Udsigt til 
masser af hygge

Du er også velkommen i ULF Ungdom
ULF er for dig, der gerne vil have flere VENNER, mere HYGGE, mere SJOV eller måske bare 
en snak med folk, der forstår dig og din situation. ULF Ungdom er et særligt fællesskab for 
unge mellem 18 og 30 år med udviklingshandicap. Vi mødes, hjælper hinanden og fester.
Der er også plads til dig i ULF Ungdom. Ring til formand Rikke på 40 75 29 92.

• Bowling
• Minigolf
• Escape room
•  Fællesspisning. Eller madlavningskur-

ser a la tv-kok Claus Holms på Fyn.
• Julemarked i Tivoli Friheden
• Og meget mere...

Så det er en god idé at holde godt øje med 
postkassen og Facebook. Alle aktiviteter 
med ULF Ungdom er sjove og hyggelige. 
Og alle er mega-velkomne.
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HOLD ØJE MED ULF UNGDOMS FACEBOOK FOR YDERLIGERE INFORMATION

Har du spørgsmål til ULF Ungdoms aktiviteter, kan du skrive til line@ulf.dk

EFTERÅR 2022Aktiviteter
FOR UNGE ULFere

Kom og hyg med andre ULFere fra Lokal-
kreds Syddanmark lørdag den 24. sep-
tember 2022.

Vi skal ud at bowle og spise, men først 
mødes vi på Odense Banegård ved bio-
grafen kl. 16.15. Derefter følges vi samlet 
hen til Bowl’n’Fun, hvor vi skal bowle kl. 
17.00. Du kan også vælge at mødes ved 
indgangen til bowlingcentret kl. 16.45. 

Klokken 18.00 til 20.00 spiser vi buf-
fet i Bowlingcentret, Grønløkken 3, 5000 
Odense.

Hvis du har svært ved at finde os, eller 
hvis der sker noget på dagen, kan du ringe 
på tlf. 93 63 37 61.

Så finder vi ud af det.
Prisen for hele arrangementet er 190 

kroner pr. person. Pengene overføres 
til reg.nr. 7562 konto nr. 0001152836. 
senest 7. september. 

Tilmeldingsfristen er også 7. septem-
ber. Du kan tilmelde dig på 75 72 46 88 
eller på mail line@ulf.dk

Odense kalder:

Lækker buffet og bowling 
i verdens bedste selskab

Jonas Riis, 
projektmedarbejder.

Rasmus Saxtrup Skulvad, 
 medlem af ULF Ungdoms 

kredsbestyrelse i Syddanmark. 




