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På Troldkær ønsker vi at skabe en ramme og en hver-

Troldkær er ikke bare et sted, hvor de unge opholder

dag, som hjælper dig til at kunne se sammenhænge og

sig – det er deres hjem for en periode. Hvordan indret-

mening i tilværelsen. Hvem er jeg? Hvad kan jeg? Hvad

ter jeg mit hjem? Hvad er rart for mig at være i? Vil

drømmer jeg om?

jeg have mit tøj på hylder, eller er det ok, at det ligger

Skal noget lykkes – sker det kun, når vi er i kontakt med

på gulvet? Hvordan vil jeg have gæster? Hvor tit vil jeg

hinanden. Ordet relation er en af hjørnestenene i vores

bade og børste tænder? Vil jeg bruge alle mine penge

pædagogik. Vi ved, at værkstederne kan være nok så

på en uge? Der er meget at tage stilling til, og hver har

flotte og veludstyrede. Det er kontakten og relationen

sin egen historie, at vælge ud fra. Hvordan skabes der

der i sidste ende, giver arbejdsglæde og udvikling. Hvor-

grobund for forandring og udvikling?

for skal jeg stå op om morgenen? Er der nogen, der regner med mig? Giver det mening, at være på værkstedet?
Det er vigtigt, at der er nogen at tale med om alt det, der
kan forvirre og rumstere, når man er ung og på vej.

Søren: Der er et godt sammenhold. Man rykker sig meget, bliver mere voksen. Jeg gør ting, som jeg ikke ville have gjort for et halvt år siden.

Maiken: Et skridt ad gangen – så går det. Det er sådan, vi gør her.

Anne Line: Da jeg startede i praktik, ville jeg bare hjem. Så gik det stærkt.
Nu føler jeg mig mere selvsikker - bare efter et år. De er gode til at give de
rigtige skub.

”Gi´ os landet tilbage
Gi´ tolerancen et nyt folkeslag
Hjertet er åbent og sindet er frit.
Sådan er landet jeg gerne vil kalde for mit”
				

Per Kjærsgaard

Troldkærskolens værksteder og virksomheder:
Køkken: På køkkenværkstedet sørger vi for fem daglige måltider om dagen! Her uddannes i kost og madlavning.
Vi arbejder med økologiske råvarer - vi arbejder med farver og stemninger.
Cafe og restaurant Jels Voldsted: Her lærer du om alt det, der hører til driften af en cafe og restaurant. Selskaber
fra 4 til 200 personer. Bryllupper og begravelser. Det handler om madlavning, tjenerjobbet, service og at skabe
smukke rammer for gæster og os.
Metal: Hovedopgaven her er forarbejdning af metal - svejsning, skæring, slibning osv. Der suppleres med AMU
kurser inden for metalindustrien Gennem succesoplevelser når du langt!
Skov og Byg: Her arbejdes der med maskiner. Du lærer om håndværktøj, at bruge motorsav, at køre traktor og
bobcat. Vi bygger shelters, producerer brænde med de bedste maskiner og passer skolens arealer. Her er samarbejde en nødvendighed og et gode.
Fabrikken: Ligner meget en almindelig produktionsvirksomhed – det rigtige sted at udvikle arbejdsidentitet. Her
forarbejdes træ på moderne træindustrimaskiner. Her produceres større emner i træ. Der er gang i den og arbejdsglæde.

Vores målgruppe er bred:
Unge med boglige problemer – ofte dem der har siddet bagerst i specialklassen.
Om Troldkær.
Troldkær tilbyder uddannelse på særlige vilkår (STU)
for unge med særlige behov.
Vi tilbyder ressourceforløb samt andre forløb efter
LAB –og Serviceloven.
Udvikling (og afklaring) af de unges arbejdsevne
sker gennem forløb på de beskrevne værksteder /
virksomheder. Der følges op med praktikforløb på de
virksomheder, vi samarbejder med.

Unge, der har haft svært ved at finde ro, at arbejde
vedholdende og opmærksomt. Med eller uden diagnoser.
Unge, hvor mistrivsel i barndommen har fyldt mere
end knus og forudsigelig kærlighed.
Unge, hvor der skal arbejdes med deres følelsesmæssige, personlige og sociale udfordringer for at finde ro
og udvikling.

De unge gennemgår og tilbydes almendannende
undervisning – dels ved dialog mellem lærer / elev,
dels ved mangfoldige arrangementer og engagementer.
På Troldkær er der også et midlertidigt botilbud.
Det er placeret 1km fra skolen på Koldingvej
31. Et rart hus med plads til 6 elever. Her er der
støtte/vejledning eftermiddag, aften og i weekender. Et ophold her kan være ”springbræt” til et
fortsat forløb på selve Troldkær.
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Der tilbydes boglig undervisning på såvel skolen
som i VUC regi. Der gennemføres kortere kurser –
bl.a. et årligt 3 ugers kursus i at være forældre med
babysimulatorer, sutter og barnevogne. Vi samarbejder med AMU Center Kolding om kurser i hygiejne,
sikkerhed, svejsning, truckcertifikat mm.
De unge bor på skolen under kollegieagtige forhold.
Først på eneværelser, siden i egen lejlighed på skolen, og sidst (evnt) i udslusningslejlighed.
De unge søges styrket i hverdagslivets gøremål
med vægt på sociale og personlige færdigheder. Det
kunne være store spørgsmål som: Hvad for et liv vil
jeg? Hvad er hjemlighed? Hvor godt er kammeratskab?
Hvad giver mening, selvværd og en følelse af at høre
til.
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