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Struer Fri Fagskole har indledt et samarbejde med Social & Sundhedsskolen i Hernings afdeling i Holstebro, og det skulle gerne give eleverne en 
forsmag på uddannelserne inden for sundhed, omsorg og pædagogik. Her en undervisningssituation på Sosu-skolen i Holstebro.Arkivfoto  

Struer Fri Fagskole indleder samarbejde med Social & Sundhedsskolen i Holstebro - de første tilmeldinger er i hus. 

Struer: Eleverne på Struer Fri Fagskole - også kendt som Struerskolen - får nu mulighed for at tage helt nyt erhvervsforberedende forløb, når de møder 
ind på skolen efter sommerferien. 

Den frie fagskole går nemlig ind i et samarbejde med Social & Sundhedsskolen i Holstebro, og det skulle gerne appellere til nogle af de unge, som har 
brug for afklaring og erfaring, inden de vælger erhvervsuddannelse. 

- Vi glæder os rigtig meget til at søsætte vores nye linje, siger forstander Else Marie Markvorsen, Struer Fri Fagskole. 

Hun forventer, at skolen kan oprette en helt ny klasse allerede til august, og selv om samarbejdet først lige er blevet er realitet, er der allerede unge, 
som har vist interesse for initiativet - og mere end det. 

- Der er allerede fire elever tilmeldt, siger Else Marie Markvorsen, som ikke er i tvivl om, at det nye tilbud kan være med til at ruste eleverne bedre, 
inden de eventuelt melder sig til grundforløbet på Social & Sundhedsskolens afdeling i Holstebro inden for sundhed, omsorg og pædagogik - eller 
noget helt fjerde. 

- Mange unge har brug for at afprøve forskellige linjer, inden de vælger uddannelse. Med det nye samarbejde får har eleverne bedre forudsætninger for 
et fremtidigt uddannelsesvalg, siger Else Marie Markvorsen. 

Det er planen, at eleverne i den nye klasse skal i brobygning på Social & Sundhedsskolen. 

Og samarbejdet virker begge veje. For eleverne fra Sosu-skolen vil også få deres gang på Struer Fri Fagskole, hvor de skal gennemføre forskellige 
aktiviteter med de unge elever. 
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Gensidig fordel 

Også på Sosu-skolen glæder de sig over de nye muligheder. 

- Vi gør det, fordi det giver os en unik mulighed for at orientere potentielle kommende elever om uddannelsesmulighederne hos os inden for sundhed, 
omsorg og pædagogik, siger Tina Storm, der arbejder med rekruttering af nye elever på Sosu-skolens afdeling i Holstebro. 

Tror du, det vil betyde nye elever på Sosu-skolen? 

- Ja, det kunne godt åbne nolge døre for nye elever. Det kan være de helt uafklarede, som finder ud af, det her kunne være noget for dem. Og det kan 
også være de mere afklarede, der allerede ved, hvad de vil arbejde med. De får nu mulighed for at bruge et skoleår på at målrette sig deres kommende 
uddannelse, siger Tina Storm. 

De to skoler forventer i øvrigt også, at det nye samarbejde vil skabe mulighed for udveksling af lærere. 

Else Marie Markvorsen oplyser, at initiativet er udviklet i samarbejde med Foreningen af Fri Fagskoler, som er en sammenslutning af landets 12 frie 
fagskoler, der er alment dannende og erhvervsforberedende kostskoler. 

Skolerne henvender sig til alle, der er fyldt 16 år eller har haft mindst ni års skolegang, og i Struer er eleverne primært mellem 16 og 20 år, alt efter 
hvilke skoleforudsætninger de kommer med, forklarer Else Marie Markvorsen. 

Ud over brobygning på Sosu-skolens afdeling i Holstebro indeholder det forberedende kursus på Struer Fri Fagskole også praktik i eksempelvis 
børnehaver, hos dagplejere, på ældrecentre eller plejehjem. Hensigten er selvsagt at give eleverne indblik i den virkelighed, de senere vil møde under 
uddannelsen. 

  

 


