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1'/+**9 Viden Djurs har væ-
ret én af  de flittigste ungdoms-
uddannelser med over 800 ele-
ver gennem Denmarks største 
socialfondsprojekt, Hold Fast. 
14 projekter er nu tilpasset vir-
keligheden for at holde fast i 
frafaldstruede elever

Viden Djurs har med over 
800 deltagere haft næstflest ele-
ver gennem Danmarks stør-
ste socialfondsprojekt, som 
netop er danset af  ved et af-
dansningsbal på Koldinghus. 
Institutionen har været me-
get flittig med projekter, som 
skal fastholde frafaldstruede 
elever i ungdomsuddannelser-
ne. Der har været ikke færre 
end 14 projekter, hvoraf  flere 
af  dem er blevet landskendte 
i erhvervsskolekredse. Ikke 
mindst projektet, hvor elever 
på spiludvikleruddannelsen 
udvikler et spil, som mekani-
kere kan bruge til el-lære, som 
de normalt opfatter som et ke-
deligt fag.

»Hack the Future« har også 
vundet gehør hos kollegerne 
på landets erhvervsskoler. Pro-

jektet foregik på det nedlagte 
dampvæveri, hvor elever fra 
Viden Djurs sammen med de-
res lærere holdt en event for 
Grenaa skolers 9. klasses ele-
ver. 

:;<=;>?@"ABC"D4"EF4"
»Hack the Future« var en kam-
pagne for de naturvidenskabe-
lige fag.

»Vores egne elever gik sam-
men med 9. klasses elever, og 
man kunne bl.a. se, hvordan 
elever lytter intenst, når det er 
en ældre elev, der fortæller. Vi 
tror, at flere piger tænkte: »Nej, 
kan fysik være så sjovt«, siger 
Tove Ingerslev, uddannelsesle-
der på Viden Djurs.

Viden Djurs har samlet er-
faringer og udviklet videre 
på projekterne, så de nu bli-
ver ført videre i virkeligheden, 
efter af  Hold Fast er danset af.

Hold Fast er det største so-
cialfondsprojekt i Danmark. 
Flere end 20.000 unge i Region 
Syddanmark og Region Midt-
jylland har siden 2009 været 
gennem projektet, som skul-

le få unge frafaldstruede til at 
holde fast i ungdomsuddannel-
serne. Dertil kommer 2.500 
medarbejdere, heraf  langt de 
fleste lærere, som også har væ-
ret tilknyttet Hold Fast.

Projektet er netop danset af  
ved et stort afdansningsbal på 
Koldinghus, hvor 250 lærere 
dansede med.

Det fireårige projekt har 
modtaget 46 millioner kroner, 
hvoraf  halvdelen er kommet 
fra EU’s Socialfond, mens 
Vækst- og Erhvervsministe-
riet har bidraget med 25 pro-
cent og de to regioner har be-
talt resten.
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1'/+**9 Er du en af  de mange 
ældre, der har det svært i et 
køkken? Eller synes du, at det 
er lidt trist at spise alene? Så 
har FOF Djursland et tilbud, 
der måske vil interessere dig.

Under overskriften »Mad 
og fællesskab« tilbyder FOF 

Djursland her i efteråret 
madlavningskurser for ældre 
i Norddjurs Kommune.  

På kurserne bliver der lagt 
vægt på, at alle skal kunne 
være med - og så skal det væ-
re hyggeligt. Når man er fær-
dig med madlavningen, så spi-

ser man selvfølgelig sammen. 
Samtidig bliver der lavet til-
strækkeligt mad til, at alle 
også kan få mad med hjem til 
endnu et måltid. Og ikke nok 
med det. Selve undervisningen 
er gratis – deltagerne skal kun 
betale for de råvarer, der bliver 

anvendt.
Skoleder Lene Fribo, der er 

initiativtager til det nye tiltag, 
fortæller: 

»Det lyder måske næsten 
som om, at det er for godt til at 
være sandt. Men forklaringen 
er, at det er udviklingspuljen i 
Norddjurs Kommune, der har 
givet tilskud, så disse kurser 
kan tilbydes gratis netop for 
enlige og ensomme ældre. Der 
kan være tale om mænd, der 
aldrig har lavet mad før, men 
som nu har mistet ægtefællen. 
Eller måske er den ene ægte-
fælle blevet svagelig, så den an-
den må tage over. Men alle er 
velkomne – uanset forkundska-
ber. Formålet med projektet er, 
at de ældre borgere lærer at 
lave sund og dejlig mad sam-
tidig med, at de får lejlighed til 
skabe sig et netværk«.

Underviser på holdene er 
Lillian Rose, som igennem rig-
tig mange år har beskæftiget 
sig i køkkenet og som har haft 
undervisning for både unge og 
ældre borgere.

Kurserne foregår i borger-
køkkenet i Posthaven og løber 
over seks gange i efteråret.  
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Har De uheld med protesen,
kan den repareres igen!

Ring og bestil tid - også i weekenden.

www.grenaatandproteser.dk
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Klinisk tandtekniker
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