
Er STRUER FRI FAGSKOLE STRUER’s ’måske’ bedst bevarede 

hemmelighed? 

På en stille villavej, nærmere bestemt Vesterled 7 i Struer ligger Struer Fri Fagskole. Det er ikke en 
husholdningsskole – det er ikke en skole for børn der skal tabe sig – men hvad er det så? 
 
Struer Fri Fagskole er en skole, der ynder at omtale sig selv som erhvervslivets kostskole. Her drives skole 
med udgangspunkt i den praktiske tilgang og med den enkelte elev som udgangspunkt. Eleverne, der går på 
skolen, er i aldersgruppen 16-20 år og kommer mange forskellige steder fra. 
 
Rødder rækker langt tilbage 
De frie fagskoler er en forholdsvis ny erhvervsrettet kostskoleform, som er i familie med høj- og efterskoler. 
Skoleformen har stærke rødder mere end 100 år tilbage i de danske håndarbejds- og husholdningsskoler og 
har stor viden om at forene dannelse og håndværk. Skolen i Struer blev rent faktisk etableret i 1955 som en 
husholdningsskole for unge kvinder. Men der er sket meget siden da. I 2015 blev Struerskolen til Struer Fri 
Fagskole og har haft en utrolig fremgang de sidste 4 år.  
 
Kom og kig 
 
Game design – Gastronomi og Event – Care – Håndværk- Dekoration og Grafik. 
 
På åbent Hus dagen har vi åbnet værkstederne.  
 
At mestre et håndværk er et godt udgangspunkt for at finde sin fremtidige uddannelsesretning og vi vil 
gerne have spredt budskabet om Struer Fri Fagskole til dem, der ikke har en plan om 3 år på gymnasiet klar 
i skuffen”.  
 
Derfor holder vi åbent hus den 29/9 mellem 11 og 15.00. Alle er velkomne – erhvervsfolk, potentielle 
elever og forældre, men også bare de, der er lidt nysgerrige på, hvad vi går og laver.  
 

En lærerstab med forskellige udgangspunkter 

Da skolen tager udgangspunkt i det mere erhvervsrettede og praktiske, betyder det også en lærerstab, der 

kommer med meget forskellig baggrund. Vi har håndværkere, dagplejere og selvstændig erhvervsdrivende, 

og naturligvis også lærere som undervisere. Mathias Gudman, der underviser på Game design har dels en 

baggrund fra Syddansk Universitet, hvor han er uddannet indenfor lærings- og oplevelse teknologi, og i dag 

har eget spilfirma. Han er på skolen 2 dage om ugen, og underviser i samarbejde med Lykke Kristensen, der 

også har prøvet lidt af hvert bl.a. Animationsskolen i Viborg. ”Der er mange måder at gå til mennesker på”, 

fortæller Lykke – ”det vigtigste er at finde ind til det, der motiverer, så kommer læringen stille og roligt – og 

her har vi tid til at vente”. Mathis Gudman fortæller, ’vi har 15 elever på game design i år, alle sammen vidt 

forskellige. På Struer Fri Fagskole har vi den fordel, at vi har mulighed for selv at udvikle den relevante 

undervisning med udgangspunkt i de elever, der er her. Vi forsøger at kombinere interesse med 

nødvendighed, så man kan prøve uden pres”. 

På Care linjen finder man en håndboldtræner, der er læreruddannet og som har været dagplejer i mange 

år. ”Jeg kommer fra Nørrebro”, fortæller Michelle Therp, der er underviser, ”men trængte til at komme 

væk fra storbyen. På Care linjen forsøger vi at gentænke undervisning. Vi skal lære at kommunikere med 

hinanden på nye spændende måder. Man skal lære at tage udgangspunkt i sig selv, vide hvad man selv 



synes er omsorg, før man kan give det videre til andre. Vi har jo en børnehave lige i nærheden, som vi øver 

os på. Det er godt at få praktikken ind i undervisningen”.  

Fællesskab 

En skole for alle. Vi ønsker at afspejle det danske samfund i elevsammensætning, og derfor sigter vi mod at 
være en skole for alle. Skolen er et godt springbræt til fremtidig uddannelse og beskæftigelse, og eleverne 
møder mange forskellige kammerater.  

Som lærer på Struer Fri Fagskole får man et nært forhold til sine elever på samme måde som på en 
efterskole, Struer Fri Fagskole er en kostskole, så fællesskab er der også lagt vægt på. 

Alt hvad eleverne lærer kan bringes med videre til næste step, uanset hvilken uddannelse eller levevej 

eleverne vælger. 

Vi vil udbrede kendskabet til en moderne kostskoleform, som arbejder tæt sammen med erhvervslivet. Det 

håber vi vores åbent hus her i september vil bidrage til, slutter Else Marie Markvorsen.   

Kontakt for mere information: 
Struer Fri Fagskole 97850822/ 20804860 , Forstander Else Marie Markvorsen  
 


