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S T A T U S  

Jeg vil starte med at fortælle, at det er første gang jeg skriver en status på mig selv. Det er lidt 
en mærkelig opgave at sidde og vurdere på sin egen udvikling, men jeg vil gøre mit bedste og 
fortælle om hvordan jeg har det med at bo på Østervang. Jeg har delt min beretning op i afsnit, 
men de overlapper nok lidt hinanden. 

SOCIAL UDVIKLING 

Da jeg kom til Østervang var jeg væsentligt mere indelukket end jeg er i dag. Fra hvad mine 
tidligere klassekammerater på Rolf Krake Skolen har fortalt mig, fra hvad personalet på 
Østervang har fortalt mig og fra hvad jeg selv kan huske, var jeg den stille dreng i klassen, som 
ikke var social i nogen henseende. Jeg havnede heldigvis i en god klasse, som godt nok var en 
ren drengeklasse, hvor jeg blev forholdsvis godt modtaget, og fik nogle enkelte gode 
kammerater over de næste år.  

En pædagog på Østervang lagde i starten mærke til at jeg fx foretrak at lege alene og ikke 
havde det særligt nemt med de andre børn på Østervang. En ting som jeg nogen gange tænker 
tilbage på er, at jeg engang over aftensmaden kunne svare på hvad hovedstaden i Frankrig 
var. De andre børn vidste det ikke, og jeg sagde at ”de var da godt nok dumme, hvis de ikke 
kendte svaret”. Det sagde jeg som otte-årig, og jeg forstår i dag ikke hvorfor jeg kunne være så 
arrogant og socialt ubevidst. Det har helt sikkert været godt for mig at bo på Østervang, hvor 
der altid har været pædagoger til at vise mig hvordan jeg burde opføre mig, så jeg kunne 
udvikle mig til det jeg er i dag. 

I syvende klasse og igen i niende blev klasserne på Rolf Krake Skolen blandet, således at jeg 
kom i en klasse med en blanding af drenge og piger. Det var lidt af en omvæltning, men jeg 
lærte også af det, og jeg grundlagde nogle venskaber med nogle af mine klassekammerater. 
Jeg er i dag glad for at jeg på Østervang blev opmuntret til at tage med klassekammerater 
hjem eller tage dem med på Østervang, det gjorde at jeg i dag har et nogenlunde normalt 
forhold til det at være social. Jeg er i hvert fald dybt taknemmelig for at være så heldig at lande 
på et så godt sted som Østervang og på så god en skole som Rolf Krake Skolen. Det har aldrig 
været nemt at håndtere verden, med det jeg har i bagagen, men både Østervang og mine 
forældre har hjulpet mig med at håndtere de ting der skete i mit liv. De perioder, hvor det har 
været umuligt at læsse af på mine forældre, har det helt sikkert gavnet mig at have Østervang 
og de venner jeg fik på skolen i ryggen. Fremadrettet vil jeg arbejde på at blive endnu bedre til 
det sociale, så jeg kan følge min drøm og flytte til Aalborg og studere, uden at være bange for 
at havne deroppe og ikke være i stand til at skabe mig et netværk. 

 

 



Side 2 af 4 
Mads, 18 år 

SKOLE 

Sidste år startede jeg efter sommerferien på Holstebro HTX. Det er en rigtig god skole, både 
fagligt og med hensyn til de fysiske rammer, men også socialt, syntes jeg. De fleste af mine 
klassekammerater er klar over at jeg bor på Østervang, og jeg føler ikke at jeg møder flere 
fordomme end jeg kan bryde dem ned igen. Det er klart, at jeg aldrig vil være en helt normal 
dreng, i og med at jeg bor, hvor jeg bor, men jeg bliver accepteret som den jeg er alligevel. Det 
er jeg rigtig glad for, for det var en af de ting jeg frygtede mest, da jeg besluttede mig for at 
starte på HTX. Jeg kan snakke med alle i klassen, selvom der selvfølgelig er nogle jeg er 
tættere med end andre. Der er en masse sociale tiltag på HTX på tværs af klasser og årgange, 
fx er der en 5-6 HTX-fester om året, lektiecafé, fredagsbar, klassefester, sportsturneringer 
mod de andre gymnasier og meget andet. 

Fagligt følger jeg rigtig godt med. Jeg kan godt mærke at ansvaret for egen indlæring er blevet 
større, og der er en betragtelig øget lektiemængde i forhold til folkeskolen. Jeg vedlægger 
mine seneste standpunktskarakterer og mit eksamensbevis. Der er få andre i klassen der er 
bedre til det faglige end mig, men det er ikke noget jeg lægger mærke til i min dagligdag. Det 
er ikke vigtigt for mig om jeg er bedre end andre til skoleting, jeg vil bare ikke gå ind for noget 
halvhjertet, og derfor vil jeg ikke affindes med at hænge i vandskorpen hele vejen igennem 
HTX. Andre folk fortæller mig at jeg er intelligent og yderst begavet, og det er jeg selvfølgelig 
glad for at få at vide, men det der er vigtigt for mig er om jeg gør det bedste jeg kan, og det 
syntes jeg, at jeg gør. 

SUNDHED 

Jeg er sund og rask, og har aldrig haft nogle alvorlige sygdomme af nogen art. Jeg har ikke 
mange sygedage, men som de fleste andre har jeg influenza og lignende en gang imellem. 
Kosten på Østervang er fremragende, meget varieret, sund og rigelig. En overgang havde vi 
fælles motion her på Østervang, og det starter vi formentlig på igen snart. Jeg har ikke det 
store at sige til dette emne, jeg tænker normalt ikke meget over min sundhed, for jeg har som 
sagt ingen sundhedsmæssige problemer. 

FAMILIE 

Jeg har, i modsætning til mine forældre, et ganske fint forhold med min familie. Jeg ved ikke 
hvorfor, men jeg har aldrig rigtig været knyttet til min fars familie, men min mors familie 
besøger jeg jævnligt, og de besøger også mig på Østervang ind i mellem. Jeg har et ret nært 
forhold til mine mors forældre, og jeg besøger dem ofte en gang eller mere i måneden. 
Derudover har jeg tit kontakt med min mors søskende og mine fætre kusiner, samt min 
morfar søster. Til familiefester er det mærkeligt at være alene uden forældre med, men jeg har 
vænnet mig til det og jeg er rigtig glad for at min familie ikke udelukker mig fra deres liv 
selvom min far opfører sig som han gør. 
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Min lillesøster ser jeg ikke på fast basis, men jeg ved at jeg er velkommen i den plejefamilie, 
hvor hun bor, og et af mine mål i fremtiden er at være noget mere sammen med hende, så hun 
kan vokse op og vide at hun har en storebror, der elsker hende og som hun kan regne med. 

Jeg er sammen med mine forældre hver anden uge, det skifter mellem at de kommer til 
Østervang eller jeg kommer til Øster Assels. For nylig blev ordningen ændret, så der ikke 
længere er overvåger til stede når jeg er sammen med mine forældre. I det hele taget er 
kommunikationen med mine forældre blevet næsten fri, men jeg har dog stadig aftalt en fast 
telefontid med mine forældre, og jeg vil ikke give dem mit mobiltelefonnummer, for jeg tror 
ikke min far kan administrere hvornår de kan ringe til mig, og hvornår jeg ikke vil snakke med 
dem. Jeg er glad for at jeg nu er sammen med mine forældre på en mere naturlig måde. Jeg 
føler også jeg er blevet så moden og voksen at jeg kan håndtere de situationer der fra tid til 
anden kan opstå, hvis de ikke har det godt. Kvaliteten er højnet, men jeg er bange for at jeg 
nok aldrig kommer til at snakke åbent til min far om sagen, og om at jeg er sammen med min 
familie. Det må jeg bruge Østervang, mine venner og min familie til i stedet.  

FRITID 

I min fritid bruger jeg meget tid på forskellige ting. Jeg har et fritidsjob og en række større og 
mindre hobbyer. Jeg har en fortid hvor jeg har arbejdet først som korsanger i Holstebro Kirke, 
senere som reklamebud for Forbruger-Kontakt, som piccolo på et advokatkontor, som 
flaskedreng i Bilka Holstebro og nu salgsassistent. Især mit sidste og mit nuværende job 
var/er jeg rigtig glad for. Jeg har vedlagt en anbefaling jeg fik fra min chef på advokatkontoret. 
Jeg var rigtig glad for at have et job, hvor jeg havde et ansvar, og det betød noget om jeg gjorde 
mit job godt eller dårligt. Jeg blev desværre nødt til at stoppe hos Uldall og Laursen, da jeg 
startede på HTX, for jeg kunne ikke forene mit skema med kontorets åbningstider. Ude i Bilka 
har jeg rigtig mange gode kollegaer, nogen af dem kender jeg fra tidligere, andre er jeg 
kommet til at kende ret godt. Jobbet er meget hårdere, og jeg kan godt mærke efter en god 20-
timers weekend at jeg har lavet noget. Men jeg kan godt lide at have noget at lave, og jeg 
syntes klimaet derude er rigtig fint. 

Jeg spiller golf, selvom det her i vinterperioden ligger rimelig stille på den front. Til april 
starter det op igen med træning to gange i ugen. Jeg træner bl.a. sammen med tre andre her 
fra Østervang, som også går til det. Golf er en god sport syntes jeg, for man kan stresse 
fuldstændig af når man er derude på banen. Så glemmer man alle de ting man render og 
bakser med normalt. Så kan man forholde sig til den næste fysikrapport når man kommer 
hjem. 

En af mine store laster er at jeg godt kan lide at sætte mig en hel weekend, nætterne inklusive, 
omme hos min kammerat Mathias og spille computer. Det er hyggeligt og sjovt, men ikke 
specielt sundt, så jeg prøver at skære ned og finde på andre aktiviteter. Jeg vil jo også gerne gå 
til fest i weekenderne en gang imellem. 

Jeg har en rimelig stor passion for biler, og jeg abonnerer på et bilblad, så jeg kan følge med i 
nyhederne omkring biler, og savle lidt over de nyeste sportsvogne. Jeg ved ikke hvorfor, men 
jeg har altid syntes at biler var fascinerende, jeg er en stor fan af bildesign. 
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Så bruger jeg også en del af min tid på at være sammen med mine nærmeste venner, men jeg 
syntes ikke jeg er god nok til at holde kontakten med mine gamle bekendte ved lige. Det er 
også en ting jeg vil arbejde på, så jeg får nogle værktøjer til mit fremtidige liv. 

Elektronik og videnskab er også ret vigtige interesser for mig. Hvis jeg havde råd abonnerede 
jeg på 10-15 forskellige magasiner, men jeg nøjes som regel med at låne på skolebiblioteket 
eller købe et enkelt blad på en tankstation en gang imellem. Tidligere læste jeg en del 
skønlitteratur, men det er blevet mindre efter jeg er startet på HTX. Jeg har simpelthen ikke 
tid til at gå tidligt i seng og læse en bog, så jeg nøjes med at se en film en gang imellem, helst 
sammen med en kammerat eller de andre unge her på Østervang. 

Jeg er voldsomt begejstret for at lytte til musik, og jeg bliver ofte bedt om at skrue ned af mine 
naboer på gangen. Jeg har en ret varieret musiksmag, så det er sjældent at jeg hører det 
samme to uger i træk. 

FREMTID 

Det har altid været og vil altid være en del af min personlighed, at jeg er i den situation som 
jeg er, men det har jeg affundet mig med, og jeg er glad for at først Åskov Kommune og senere 
Herning Kommune har valgt at anbringe mig på Østervang. Jeg arbejder i disse år på at finde 
ud af hvem jeg er, og hvad jeg skal bruge mit liv på, og det er både spændende og hårdt, men 
jeg føler mig rustet til at tage kampen op. Når jeg er færdig med HTX i 2012 vil jeg gerne flytte 
til Aalborg eller alternativt Århus eller København og studere til civilingeniør. Det bliver 
spændende tror jeg. Alle de nye muligheder der følger med at flytte til en større by, studere og 
møde nye mennesker glæder jeg mig til at afprøve. 

 

 

 

Mads H. 

Holstebro, den 13. marts 2010 
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