
Knægte i Rudersdal får nyt syn på skolen  

I folkeskolen er de skoletrætte drenge en udsat gruppe, og nogle drenge udviser allerede i 8. klasse 

manglende motivation for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Nu får femten udvalgte drenge i 

Rudersdal en chance for at gøre op med de negative erfaringer i projektet ”Ruder Knægt”, der sætter 

fokus på social udstødelse på uddannelsesområdet.  

En manglende ungdomsuddannelse kommer ofte til at betyde en livslang dårligere tilknytning til 

arbejdsmarkedet, som for mange kan medføre social udstødelse fra samfundets fællesskaber. Derfor gør 

Ungdommens Uddannelsesvejledning i Sjælsø en præventiv indsats med ”Ruder Knægt” projektet, der skal 

hjælpe femten drenge til at genvinde gejsten og træffe de valg, der er rigtige for dem: 

“Mange drenge mister motivationen på grund af mangel på succesoplevelser og følelsen af ikke at slå til. Vi 

vil gerne give disse drenge en mulighed for at indgå i en ny uddannelsessammenhæng, så de får nogle gode 

oplevelser i rygsækken og opdager nye ressourcer hos dem selv. Drengene har brug for motivation til at 

tage en uddannelse og dermed blive bedre rustet til at forsørge sig selv i det lange løb,” siger Claudia 

Hoffmann Dose fra Ungdommens Uddannelsesvejledning i Sjælsø. 

De femten drenge er udvalgt af klasselærerne i samarbejde med UU-vejlederen, og drengene har skrevet 

en ansøgning, hvor de begrunder, hvorfor projektet er noget for dem. Projektet omfatter besøg på 

uddannelsesinstitutioner inden for en bred vifte af brancher fra bageruddannelsen over politiskolen til 

finmekanikeruddannelsen.  Projektets forløb er delt op i fire gange én uge, hvor drengene følges af SSP-

medarbejder Niels Bjerre Degn, som også vil runde forløbet af med drengene. 

“Det er vigtigt, at drengene får sat ord på deres oplevelser med projektet, så de kan reflektere over, hvad 

det har givet dem af nye muligheder i forhold til uddannelse og fremtid,” siger Claudia Hoffmann Dose. 

Ungdommens Uddannelsesvejledning har 45 centre i hele landet og vejleder unge op til 25 år om valg af 

ungdomsuddannelse. Projektet er støttet af Socialministeriet og er en del af det europæiske år for 

bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse 2010. 

 

 

 


