
 

 

Man tager selvfølgelig til Thy  

når der står Innovation på skemaet  

– StruerSkolens elever besøger Casper Steinfath og John Deere pulling team  

”Vi er alle gode til et eller andet - det handler bare om at finde ud af, hvad det er!”. Sådan lyder det i Ole 

Lund Kirkegaards Gummi-Tarzan og sådan lyder de på StruerSkolens Erhvervslinje 

StruerSkolens nye erhvervslinje har innovation på skemaet. Det kan være rigtig svært at vælge uddannelses 

og karriere vej.  Derfor kan man på Frie Fagskoler afprøve forskellige muligheder på skolens erhvervslinjer. 

”Det er vigtigt at eleverne kommer i praktik og på virksomhedsbesøg” siger skolens tømrerfaglærer Michael 

Mortensen, som til dagligt underviser på skolens håndværkslinje.  

StruerSkolens elever på erhvervslinjen skal lære at forfølge sine drømme og finde sin levevej. Ved skolestart 

var skolen på rundtur i Thy for at se, hvordan man kan skabe en levevej og forfølge sine drømme.  

 

Først besøgte skolen John Deere pulling. Der fik eleverne et indblik i, hvordan man kan forfølge sine 

drømme. ”Gør det du er bedst til” er teamets motto. Hårdt arbejde og kreativitet kan forene hobby og 

levevej. Udover traktortræk på et af Europas højeste niveauer, er også leverandører inden for alt til 

traktortræk i verden- specialfremstillet til kundernes behov.  

Andet besøg var Klitmøller. Her fortalte Casper Steinfath om sin karriere, hvordan han har gjort sin 
hobby til sin levevej. Casper holdt et inspirerende foredrag for skolens elever.  "Train Hard, Go 
Fast, Have Fun". Caspers pointe er, at drømmene ikke altid går i opfyldelse første gang. Det gjorde 
stort indtryk på eleverne at høre om Caspers tur til Norge på SUP (Stand up paddle). Casper havde 
besluttet sig for en tidlig morgen d. 1. februar at tage ud på en farlig færd, hvor han forsøgte at 
krydse Skagerak på sit board. Målet var Kristianssand i det sydlige Norge – hele 130 km. Kun 
fjorten kilometer fra målet, måtte Casper sige stop. Casper vil prøve igen til november.  

”Erfaringerne fra de to besøg, kan vi inddrage i undervisningen. Vi skal alle gøre vores erfaringer 
på karrierevejen. Tid, ro og fordybelse giver de unge mennesker en bedre ballast i forhold til 
fremtidigt uddannelsesvalg ” siger forstander Else Marie Markvorsen.  
 

Fakta om Frie Fagskoler 

Frie Fagskoler er frie kostskoler og har lovfællesskab med høj- og efterskole. Frie Fagskoler adskiller sig fra høj- og 

efterskoler på en række centrale punkter: 
 Skolerne har et særligt lovkrav om undervisning i praktiske og erhvervsrettede fag i mindst en tredjedel af 

undervisningen. 

 Man kan starte på en Fri Fagskole, når man er 16 år eller har haft 9 års skolegang, og der er ingen yderligere 
aldersbegrænsninger. 



 Der er 12 frie fagskoler rundt i landet, som er alment dannende og erhvervsforberedende kostskoler.  

 Skolernes to centrale tilbud er EUD-forberedende kurser og 10. klasse for praktisk interesserede unge. 

Skoleformen huser også 2 specialskoler, som tilbyder ”Parat til Erhverv” til unge med særlige behov. 

 FRIE FAGSKOLERS BENYTTER GØREMÅLSPÆDAGOGIK 

Skoleformen har historisk været god til praksisnær gøremålsundervisning -  hvilket understøttes af lovkravet 

om at undervise den enkelte elev i mindst 1/3 praktiske fag på skemaet. De boglige fag foregår ikke bare i 

klasseværelset – de hænger tæt sammen med de praktiske og kreative fag i værkstedet. Fagene skal opleves i 

praksis og derfor er omdrejningspunktet virkelighedsnære og erhvervsrettede projekter – ofte i samarbejde 

med virksomheder.  

 FRIE FAGSKOLER BYGGER PÅ EN BRANCHESTRATEGI  

Frie Fagskoler har siden 2015 arbejdet med, hvordan en lille, men dog landsdækkende, kostskoleform kan 

agere samlet samtidigt med, at vi målrettet løser forskellige branchers rekrutteringsudfordringer. Indtil nu er 

der branchestrategier indenfor følgende fire områder: 

• Spildesign 
• Turisme, oplevelser & gastronomi  
• Håndværk & industri 
• Sundhed, omsorg og pædagogik 

 

 FRIE FAGSKOLER HAR IKKE KUN FOKUS PÅ 12 TALLER 

         Frie Fagskoler har fokus på 

               Kreativitet, innovation, trivsel, venskab, fællesskab og der er plads til alle 

 

For yderligere information kan følgende kontaktes: 
 

 
 
 

For yderligere information kan følgende kontaktes: 
Tømrerfaglærer Michael Mortensen 24619447 
Vejleder Rasmus Hansen                      21464860 
 
 
Hilsen  
 
Else Marie Markvorsen  

 

www.struerskolen.dk 

http://www.struerskolen.dk/

