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Banza kom til Lemvig som flygtning fra Congo. I forbindelse med et ophold på Struerskolen kom han i praktik hos et Tømrerfirmaet Struer A/S.I dag er 
han lærling i firmaet og elev på UCH i Holstebro. Foto: Johan Gadegaard  

70.000 danske unge går hverken i skole eller på arbejde. Et ophold på en fri fagskole blev vejen frem for 21-årige Banza, som nu er blevet 
tømrerlærling. 

Struer: - Jeg skal bare være tømrer! siger Banza Frigence og smiler. Det er det her, han vil. 

Han sidder uroligt på stolen, næsten som om han sad oven på en spændt fjeder. Og man kan mærke den ungdommelige energi. 

- Det er så fedt at have et arbejde, siger han og griner, og det må være sød musik i ørerne for hans nye mester, som smiler tilfreds. 

Banza har nemlig fået læreplads, så nu kan han få opfyldt sin drøm. 

Vejen til lærepladsen var ellers alt andet end snorlige for 21-årige Banza Frigence. 

  

Struerskolen  
Struerskolen er en af landets 12 frie fagskoler.Det er en kostskole, primært rettet mod unge. 
 
Man skal være mindst 16 år og have gennemført folkeskolens 9. klasse for at blive optaget. Der er løbende optag hele året. 
 
Mindst en tredjedel af undervisningen er praktisk, erhvervsrettet træning. 
 
Struerskolen arbejder især med tømrerhåndværk, madlavning og tekstilhåndværk. 
 
Fra næste skoleår vil man oprette en ny linje for "game design" (computerspil-udvikling). 
 
www.struerskolen.dk  
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Flygtede fra Congo 

Han flygtede med sin familie fra Den Demokratiske Republik Congo, og for fire år siden kunne familien forlade asylcentret og slå sig ned i Lemvig. 

Banza blev sendt i ungdomsskole det første halve år, men han syntes ikke, han fik nok ud af det. 

- Jeg kunne ikke snakke så godt med de andre, fordi vi ikke talte samme sprog. Men jeg ville gerne fortsætte med at lære dansk, og så fik jeg mulighed 
for at komme på Struerskolen, fortæller han. 

Struerskolens forstander Else Marie Markvorsen husker tydeligt Banza. 

- Vi har pligt til at sørge for, at mindst en tredjedel af vores undervisning er "erhvervsrettet", typisk noget praktisk. Så vi skulle finde ud af, hvad Banza 
interesserede sig for. Og det viste sig hurtigt, at han havde talent for tømrerarbejde. Og han kunne også godt lide det der med, at man kan kombinere 
matematikundervisningen med at skulle finde de rigtige vinkler og måle op, når man arbejder, husker hun. 

  

Viljen er vigtigst 

En meget stor del af Struerskolens arbejde handler om at få de unge sluset ud i erhvervslivet, så skolen har et tæt samarbejde med mange af områdets 
virksomheder. Og derfor kunne man også hurtigt finde et sted, hvor Banza kunne komme i praktik. 

Det blev hos Kim Knudsen, indehaver af Tømrerfirmaet Struer. 

- Jeg synes, der skal være nogen til at samle dem op, som ikke kører den traditionelle skolevej. Jeg mener faktisk også, at vi som virksomhed har en 
forpligtelse til at hjælpe i samfundet, siger Kim Knudsen. 

Han præsterede selv på middel-niveau, da han gik i skole, og betegner sig selv som "lidt en enspænder" dengang. Men han vidste meget tidligt, at han 
gerne ville bruge hænderne. 

Det er snart 40 år siden, Kim Knudsen selv blev udlært, og som arbejdsgiver er han indstillet på at give lang snor, hvis han møder et ungt menneske, 
også selv om det måske ikke er gået så godt i skolen. 

- De vigtigste egenskaber er, at de har viljen til at ville kæmpe for det. Så skal vi nok lære dem det faglige. De må ikke være bange for at gå i gang. 
Hellere risikere at skulle lave noget om end at stå og være bange for at gøre noget, siger Kim Knudsen. 

Der er faktisk kun én type potentielle lærlinge, som han nødigt tager mod.- Hvis man kommer med sin mor, så skal jeg selvfølgelig nok være høflig og 
tage en snak med dem. Men så skal man dæl'me godt nok overraske mig positivt, hvis man skal have en chance her, siger tømrermesteren og afslører, 
at der jævnligt er mødre, som ringer og spørger, om der måske kunne være en læreplads til deres sønner. 

- De får besked på, at med mindre de søger job til sig selv, så vil vi gerne have, at sønnen selv møder op, siger han og smiler. 

  

Hårdt men spændende 

Banza er en af de selvkørende unge. Han fik i første omgang lov til at være i en uges skolepraktik hos Tømrerfirmaet Struer, mens han endnu gik på 
Struerskolen. 

- Det var koldt, for det var i vinter. Det var også hårdt, husker han. Men det var også spændende. 

- Vi skulle arbejde i Holstebro, hvor vi satte beklædning på en elevatorskakt, så jeg skulle hjælpe med at finde materialer og værktøj til svendene, 
fortæller han. 

Efter praktikken fik han for alvor blod på tanden, og så blev Struerskolen skiftet ud med teknisk skole, UCH i Holstebro. 

Da den første skoleperiode var overstået, skulle han igen i praktik, og så kontaktede han selv Kim Knudsen og spurgte, om han måtte komme tilbage til 
Tømrerfirmaet Struer. 



- De spurgte, om jeg var parat til at tage til Sjælland for at arbejde, og så sagde jeg bare: "Selvfølgelig!", fortæller Banza. 

  

Fik tilbudt læreplads 

Arbejdet gik godt. Faktisk så godt, at Kim Knudsen havde en overraskelse til ham, da han kom hjem. 

- Jeg havde spurgt svendene til, hvordan det var gået, og de havde givet positive tilbagemeldinger. Så jeg sagde ja til at ansætte Banza som lærling, 
fortæller Kim Knudsen. 

Det åbnede nye døre for Banza, som nu kunne møde i skole igen med nyt arbejdstøj fra sin mester. 

- Det er ikke alle på skolen, der har en læreplads, så de syntes, det var fedt, at jeg havde fået en læreplads. Lærerne sagde også tillykke, siger Banza og 
tilføjer: 

- Min mor og far er også meget stolte af mig. 

  

Modstand kan gøre stærk 

Banza er ikke kun en personlig succeshistorie. Det er også et godt eksempel på, at der kan komme et godt resultat ud af et ophold på Struerskolen, 
mener Kim Knudsen. 

- Eleverne kommer ofte fra andre kår end mange af de andre jobansøgere, vi ser. Mange af dem har været vant til at klare sig selv - nogle af dem af nød, 
og de har ofte mødt modstand i livet, siger Kim Knudsen og understreger, at det ikke udelukkende er en negativ bagage at bære rundt på i livet. 

- Jeg ser en kampgejst hos dem, og de har en robusthed, netop fordi de har prøvet at opleve modgang, siger han. 

Banza tøver heller ikke med at anbefale Struerskolen. 

- De hjælper unge til at komme videre og finde ud af, hvad vi skal lave i fremtiden. Og så får man selskab, fordi man bor på skolen, og man får mange 
venner, siger han. 

Det er netop to af de vigtigste mål med at gå på Struerskolen, fortæller forstander Else Marie Markvorsen. 

- Seks procent af de 15-29-årige er uden for uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Det er da lidt spild af ressourcer, når virksomhederne står og 
skriger på faglært arbejdskraft, mener hun.- Det ligger i vores kultur, at vi identificerer os gennem vores arbejde. Derfor giver det nogle afledte 
konsekvenser for de her unge, som falder udenfor. Nogle af dem ender i det psykiatriske system, nogle begår kriminalitet eller går simpelthen i stykker 
som mennesker af at sidde alene, forklarer hun. 

Ingen quickfix 

På Struerskolen bor eleverne. Det giver tryghed og træner deres sociale kompetencer, men det giver dem også nogle helt lavpraktiske færdigheder, så 
som at stå op om morgenen, at ordne vasketøj, lave mad og alle de andre voksenfærdigheder, som ikke alle får lært helt af sig selv. 

- Du får ikke en gruppe unge til at blive arbejdsmarkedsparat ved at sende dem på et rappellingkursus. Der er ikke noget quickfix for den her gruppe, 
advarer Else Marie Markvorsen. 

Struerskolen har i to og et halvt år været en af de fri fagskoler - i øvrigt den eneste af sin art i Vestjylland - som skal hjælpe unge det sidste vanskelige 
stykke vej fra folkeskolen og videre ud i uddannelsessystemet eller job. 

- Vores succeskriterium er ikke nødvendigvis, at de unge kommer ud og finder et arbejde eller bliver optaget på en uddannelse. Men de skal kunne 
opfylde kravene, og så skal de først og fremmest få lyst til at gøre noget. For nogle af dem vil vejen være lang, men Struerskolen kan være en vigtig 
trædesten, siger forstanderen. 

Banza er foreløbig afleveret til arbejdsmarkedet i flyvefærdig tilstand. Han klarer sig godt på skolen og lærepladsen, og det går godt med at bo i egen 
lejlighed i Holstebro. 



Selv madlavningen har han styr på, takket været Struerskolens gastronomikursus. 

- Men engang imellem tager jeg hjem til min mor i Lemvig. Hun er god til at lave mad, siger han og griner. 

Det tager cirka fire år at blive tømrer, så Banza er udlært i foråret 2021. 

 


