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På Egmont Højskolen er det et vigtigt princip, at alle kan
være med. Det gælder også i de fag, der foregår ude på havet.
Højskolen har efterhånden opbygget en anselig flåde, som
kan tilfredsstille enhvers maritime behov. Brugeren har talt
med højskolelærer Poul Erik Fink om sejlads på Egmont Høj-
skolen

Med røven i vandskorpen

Af Michael Pedersen Egmont Højskolen har gennem
årene investeret i stadig f lere ski-
be. Det giver eleverne mulighed
for at få oplevelserne, de ellers ik-
ke ville have fået. Handicappede
kan som alle andre have et mari-
timt behov, og på Egmont Høj-
skole er det muligt at få sit behov
dækket.
- Vi forsøger jo på alle områder at
kompensere mennesker for deres
handicap. Det gælder også på ha-
vet. Med de både vi har, giver vi
handicappede samme muligheder
som andre, for at få prøvet sig af
på havet. For mange er det første
gang, de får mulighed for at være
alene på bølgerne, siger Poul Erik
Fink.
Flåden på Egmont Højskolen be-
står af mange forskellige både. Der
er de store både med plads til ti
og tolv mennesker, der har adgang
for elkørestole og kahytter med
handicaptoilet. De mindste sejlbå-
de er Mini12eren, som man sejler
alene. Endelig har højskolen flere
motorbåde og en gammel fisker-
jolle.
- Jeg vil gerne fastslå, at Mini-
12’eren ikke kan synke. Havde de
brugt samme princip på Titanic,
så var den heller ikke sunket. Prin-
cippet er, at de rum der var luft-
rum på Titanic, de er fyldt op med
flamingo. Og det kan ikke synke.
Alle kan komme ud i en Mini-
12’er. Det betyder ikke, at man ik-
ke kan blive våd, for der kan godt
komme vand ind i båden. Det
hører jo med til sejlerlivet, griner
Poul Erik.

Alle er medAlle er medAlle er medAlle er medAlle er med
Egmont Højskolen arbejder hele
tiden på at lave løsninger, så alle
kan være med på havet. I skolens
motorbåde kan det lade sig gøre
at gå ombord i en elkørestol fra
skolens bådebro. I øjeblikket for-
søger skolen at gøre sonarbådene
bedre for folk med få kræfter.
- De spil, som man bruger til at
hive sejlene op med, kan være
meget hårde at håndtere. Vi arbej-
der på at lave elektriske spil. Pro-
blemet er, at de elektriske funkti-
oner foregår meget langsomt. Er
man ude på havet, er det tit en lyn-
reaktion på noget uforudsigeligt,
der er brug for. Der er de elektri-
ske spil umiddelbart for langsom-
me, men vi arbejder videre med
idéen, siger Poul Erik.
Skolens motorbåde kan styres
med joystick. Det kan man klare,
selvom man kun kan bruge én el-
ler halvanden hånd. Skolen over-
vejer, om man kan lave det sam-
me på en af de store fiskerkuttere.
For eleverne, der kan lide fart, er
det en god løsning.
- Lidt ironisk kan man sige, at
Egmont Højskolen er en af de
eneste højskoler, som er folkelige.
At være folkelig betyder netop, at
alle kan være med. Det gør vi me-
get for her på stedet. Uanset om
man er en sprællende spastiker, en
slap muskelsvindler eller bare
bange for vandet, så kan man væ-
re med ude på bølgerne, fastslår
Poul Erik.

Et med naturenEt med naturenEt med naturenEt med naturenEt med naturen
At være på havet er, at være hen-
vist til naturens luner. For mange
er det en ny verden, som pludse-
lig åbner sig. Det giver velvære at
være ude i luften, så man kan få
energi til at klare andre ting.
- Det kan også være med til at
hjælpe folk af med skrækken for
vand. Mange er bange for havet,
når de begynder. Langsomt for-
vandles vandskrækken til en be-
gejstring over den frihed og styr-
ke, man kan opleve på bølgerne.
Jeg tror det giver styrke til man-
ge.
Det er en underlig oplevelse, at
være i naturens vold. For mange
bliver det en oplevelse af sider hos
sig selv, som de ikke kendte til. Fra
at være omgivet af komfort er
man pludselig i hænderne på
kræfter, som ikke altid gør livet
komfortabelt.
- Men jeg tror det gør livet rigere.
Jeg oplever nogle gange, at vi
kommer ind fra en sejltur. På sko-
len har de haft fag, hvor de sad
indenfor og frøs. Men de elever
der kommer fra sejlads, de føler
sig varme. De har fået en indre
varme af den aktivitet og oplevel-
se, det er at sejle. Det giver selvtil-
lid, og selvom man går træt i seng,
så føler man, at dagen har budt på
masser af oplevelser og udfordrin-
ger. Det er også en del af det at
sejle, slutter Poul Erik Fink.
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Helle Sørensen har været elev på
Egmont Højskolen  siden august.
Før sommer gik Helle på Osted
Efterskole, hvor hun første gang
prøvede at have egne hjælpere.
Helle er 19 år og spastiker, men
kan gå ved hjælp af en Rollator.
Med krum hals tager Helle fat på
de udfordringer og mange spæn-
dende tilbud, som Egmont Høj-
skolen udbyder.
- Jeg har mange forskellige fag.
Der er de almindelige skolefag
som regning og engelsk, men jeg
har også kastet mig ud i mediefag
og idrætsfag. Jeg ser mit højsko-
leophold som en mulighed for at
prøve mig selv af. Hvor langt tør
jeg gå med til nye og spændende
ting? Blandt lærerne er jeg vist
kendt for at jeg tør gå rimeligt
langt, griner Helle Sørensen.
I en del af skolens mange fag, er
der tilknyttet hjælpelærere. Det
gør det muligt for mennesker med
handicap at være med på lige fod.
Helle synes, det er en god ordning,
da hendes egne hjælpere så kan
følge de fag, som de har valgt.
- Det er en bevidst politik fra sko-
lens side, at hjælperne ikke er
hjælpere i undervisningen. Der er
de højskoleelever, og kan vælge fag
uafhængig af deres bruger. Men så
er der selvfølgelig fag, hvor elever
med handicap har brug for en
hjælpende hånd. Det er så det, vi
har ansat hjælpelærere til, forkla-
rer højskolelærer Karin Busk Sø-
rensen.
Idræt og sejlads er nogle af de fag,
hvor der bruges hjælpelærere. Ud
fra en overbevisning om, at alle
kan være med i idræt og sejlads,
forsøger hjælpelærerne at kom-
pensere for det, den handicappe-

Idræt er sjovt
På Egmont Højskolen kan man dyrke mange forskellige
idrætsgrene. Det kan være en udfordring at prøve noget nyt,
men det giver også et godt fællesskab. Brugeren har talt med
højskoleelev Helle Sørensen og højskolelærer Karin Busk Sø-
rensen om de muligheder og udfordringer idrætten giver.

Af Michael Pedersen

Helle ved Egmont højskolens klatrevæg

de elev ikke kan. Mange elever får
derved en oplevelse, som de ikke
ellers ville få.

En overEn overEn overEn overEn overvindelsevindelsevindelsevindelsevindelse
Helle valgte sejlads som linje i ef-
teråret. Det var et valg, som bød
på mange udfordringer og ople-
velser. Turene på havet kunne væ-
re fysisk hårde for hende, men
oplevelsen overgik langt de fysi-
ske strabadser. Ind imellem måt-
te Helle have en hånd.
- Det er meget hårdt at sætte sejl.
Jeg kan kun bruge den ene hånd,
så det var ekstra hårdt for mig.
Vi var nødt til at lave en sele til
mig, da jeg ellers ikke kunne sid-
de ordentlig fast i båden. Men det

gode ved Egmont Højskolen er, at
man finder en løsning på proble-
met, siger Helle.
Når man har sejlads som linjefag,
er man af og til på f lere dages ture
i bådene. For mange er det en stor
oplevelse, at være på havet i f lere
dage. Helle mener, at dagene om-
bord på båden både er noget af
det mest grænseoverskridende og
den fedeste oplevelse, hun har haft
på højskolen.
- Man kan ikke have meget med i
en båd, så det er primitive ture. Jeg
tror det kræver, at du er meget
stærk for at være med. Ikke rent

fortsættes...
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...Idræt
fysisk, men at du ved, hvad du kan
og ikke kan. Jeg fik altid at vide,
at det var vigtigt, at jeg sagde fra,
hvis der var noget jeg ikke turde
eller ikke kunne. Jeg tror, jeg har
fået mod til at prøve flere ting end
ellers, fordi jeg vidste, at jeg kun-
ne sige fra, fortæller Helle.
Egmont Højskolen har flere typer
både. Helle har både været ude i
mini 12’er, hvor man sejler alene
og i en folkebåd, hvor man er fire
i besætningen. På de længere ture
er det folkebådene, der er i brug.
Mini 12’eren egner sig bedst til
korte ture. For de f leste er det i sig
selv en stor overvindelse og ople-
velse at være alene på havet en
solbeskinnet eftermiddag.

Sundt og sjovtSundt og sjovtSundt og sjovtSundt og sjovtSundt og sjovt
På Egmont Højskolen prioriteres
idrætten højt. En gang om året
udbydes idræt som liniefag, men
der er også et tilbud om idræt i
alle modulfagene. Karin, som er
en af skolens idrætslærere, vurde-
rer at idrætten er med til at give
mange selvtillid.
- I nogle af idrætsfagene deler vi
elverne op i de hurtige og de knap
så hurtige. Opdelingen går ikke
på, om man er kørestolsbruger
eller ej. Vi har gående elever, som
altid har været dem, der har væ-
ret dårligst i idræt. Hos os får de
mulighed for at opleve idræt som
noget, der ikke giver nederlag.
Man kan godt være knap så hur-

tig, fordi man har dårlige erfarin-
ger med idræt. Nogle har en skræk
for idræt, som vi gerne vil hjælpe
dem af med, fortæller Karin.
Idræt kan også føre Integration
med sig. Leg og boldspil er højt
prioriteret på højskolen. Gående
elever tager ind imellem udfor-
dringen op, og dyster i kørestols-
rugby eller goalball, som er et
boldspil for blinde. Det foregår
naturligvis med bind for øjnene
for seende.
- Der er også sportsgrene, hvor det
er underordnet, om man er han-
dicappet eller ej. I en båd eller i
svømmehallen er man der på lige
vilkår. Der er det den fælles ople-
velse, der tæller, fastslår Karin.
Helle har haft idræt som modul-
fag. Det har blandt andet været
hallevik-svømning og styrketræ-
ning, som Helle har prøvet kræf-
ter med. Helle mener, at der er
mange gode grunde til at dyrke
idræt.
- Det er sjovt at dyrke idræt, men
det er også godt for mig. Der er et
godt supplement til min ugentli-
ge tid hos fysioterapeuten. Vi får
også meget sjov ud af det, for der
sker altid noget uforudset. Jeg har
prøvet mange ting på højskolen. I
de forskellige boldspil er der me-
get samvær, men jeg kan også lide
en gang styrketræning i skolens
motionsrum, siger Helle.

For nylig var der idrætsdag på
Egmont Højskolen. De første
bordgrupper, som normalt spiser
sammen, skulle dyste mod hinan-
den. Helle havde valgt at dyste i
boccia og boule, og havde en sjov
dag.
- Når jeg tager fra højskolen til
juni, håber jeg at få min egen lej-
lighed. Jeg håber at få hjælperord-
ning, men det ikke helt afklaret
endnu. Jeg vil gerne starte på Tek-
niske Skole. Hvis det bliver til no-
get, kan det godt være jeg i en pe-
riode ikke har overskud til idræt.
Men jeg tror, det vil komme igen
på et tidspunkt, slutter Helle Sø-
rensen.

Egmont Højskolen giver mange sportslige udfordringer


