
Da Maria regnede matematikken ud 
Maria Kodal var vildt glad, da hun bestod matematikprøven på Struer Fri Fagskole og 

dermed fik adgang til at læse til ernæringsassistent. Hun har nemlig kæmpet med 

ordblindhed og matematik i folkeskolen. 

Maria Kodal på 18 år har altid skullet kæmpe for at hive et 2-tal hjem i matematik. Derfor var glæden også 

stor, da hun for nylig bestod 10. klasses matematikprøve med et flot 4-tal og dermed kunne søge ind på 

Rybners i Esbjerg for at læse til ernæringsassistent. 

’Matematiktimerne har for mig altid været noget, der skulle overstås, så jeg er vildt glad,’ fortæller hun. 

Det ændrede sig, da Maria kom på Struer Fri Fagskole, én af de Frie Fagskoler, der har en meget praktisk og 

kreativ orienteret tilgang til undervisningen. 

Kamp med ordblindhed 

Maria er glad for at gå på skolen, hvor hun har rykket sig både personligt og fagligt. Hun har kæmpet med 

ordblindhed, siden det blev opdaget i 4. klasse. 

Hun gik på efterskole i 8.-, 9. og 10. klasse men var endnu ikke klar til en ungdomsuddannelse.  Da hun faldt 

over gastronomi- og ernæringslinjen på Struer Fri Fagskole var det klart for hende, at det var her, hun ville 

ende. 

’Da vi besøgte skolen, gik der ikke lang tid, før jeg sagde til min far, at vi ikke behøvede at køre hen og se 

den anden skole. Jeg følte mig godt tilpas med det samme. Det har betydet så meget for min fremtid at gå 

her. Det har hjulpet mig meget. De siger også i køkkenet, at jeg er blevet fagligt dygtigere. Det betyder 

meget for mig,’ siger Maria. 

Undervisning på små hold 

Marias far, Niels Ove Kodal, kan tydeligt se, at Struer Fri Fagskole har hjulpet datteren. 

’De har været gode til at snakke med hende og få hende til at åbne sig mere op. De har støttet Maria, og 

det betyder også meget, at der ikke er så mange elever på holdene,’ fortæller han. 

En tredjedel af undervisningen skal være praktisk orienteret, og den foregår i små hold med maks. otte 

deltagere. Eleverne på Struer Fri Fagskole undervises af både lærere og håndværkere, og tavlen i 

tømrerværkstedet kan nemt være fyldt med matematiske formler, for matematik bruges, inden der hamres 

og saves. 

Praktisk undervisning 

Else Marie Markvorsen, leder af Struer Fri Fagskole, mener, at Frie Fagskoler gør en forskel, fordi de med 

deres praktisk orienterede skoleform kan fastholde unge, som ellers har mistet lyst og motivation. 

’Det meste af uddannelsessystemet er konceptstyret, hvor du skal lære meget på kort tid, og hvis du ikke 

når det, er du ikke god nok. Her gør vores skoleform en forskel, fordi den skaber et pædagogisk miljø med 

høj faglighed, og hvor håndværket er inddraget, og vi kan motivere de unge til at komme videre,’ fortæller 

hun. 

Struer Fri Fagskole holder åbent hus den 13. januar. Udfyld kontaktformularen på struerfrifagskole.dk hvis 

du vil kontaktes om arrangementet eller en besøgstid. 



BILLEDTEKST: 

18-årige Maria Kodal, Esbjerg, har fået mange ting på plads, mens hun har gået på Struer Fri 

Fagskole.  

”Jeg har rykket mig både personligt og fagligt. Det siger de også til mig i køkkenet, og det er vigtigt for mig”, 

siger Maria. 

 

 

FAKTA 

Frie Fagskoler  

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.  

 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 kan tilbyde prøveforberedende undervisning, så eleverne kan optages på erhvervsuddannelser 

 

 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: 

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

 

www.Struer Fri Fagskole.dk 

 

CITAT: 

 

”Jeg tror, det bliver mere og mere in at kunne et håndværk. Mange elever finder her på skolen ud af hvor 

dejligt, det er at lave noget med hænderne og samtidig bruge hovedet. Her er der tid til fordybelse. 

http://www.struerskolen.dk/


 

 
 Game Design: Mathias Gudmann er underviser på skolens Game Design linje. Han har en bachelor i læring og oplevelsesøkonomi. Han er Creative 
Technical Lead; Programmør og er ansvarlig for at opbygge og optimere platforme og designe front-end-systemer i firmaet: Artifact Game Solutions. 
Pressefoto 
 
 

 
 

Matematik i håndværksundervisningen 



 

På Carelinjen samarbejder Struer Fri Fagskole med SOSU skolen i  

Holstebro 

 

Else Marie Markvorsen 

 


