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Endnu en elevplads til ung fra Schuberts Minde
Joachim Krogager Pedersen kommer ind i lokalet, med et kæmpe smil. Lykken
har ramt ham med fuld kraft, og glæden stråler ud af hans øjne. Han har fået
elevplads hos Bestseller i Brande.
Joachims Stedfar var sendt af sted
for at hente ham hjem fra skole.
Af: Jann Guldhammer

I løbet af de næste 2 år, skal 19 årige
Joachim uddannes til kontorassistent, med økonomi som speciale.
Birgit Kviesgaard fra Bestseller fortæller, at aftalen er kommet på plads,
som følge af det tætte samarbejde
der er mellem Schuberts Minde og
Bestseller. Jack & Jones udvider med
mange nye butikker i efteråret, og
Joachim kommer til at arbejde med
regnskaber fra de nye butikker, hvor
han vil blive ekspert i debet, kredit og
regnskabsføring.
Inden han står med den færdige
uddannelse, vil han i uddannelsesperioden, skulle tilbringe 8 uger på
skolebænken, samt gennemføre en
skriftlig eksamen.
Skæbnen bankede på en mandag
Joachim har en bestemt dato printet
ind i sin hukommelse. Det er mandag
den 26 feb. 2007, hvor den 13 årige
Joachim, uden varsel, blev hentet
af sin stedfar på skolen i Vorgod.
Han var ellers på vej til guitarundervisning, men der var lagt helt andre
planer for ham og hans fremtidige liv.
Allerede fra sine første leveår, fik
Joachim diagnosen inferiør (svagt
begavet) og atypisk autist. Den diagnose har haft stor indflydelse på den
måde han har tacklet problemer og
udfordringer på.
Dengang fik han voldsomme udbrud
af raseri, når selv små hverdagsproblemer kom på tværs. Som det
også kendetegner autisme, kunne
han lukke sig inde i sig selv og være
utroligt besværlig at komme i dialog
med. I det hele taget havde han det
svært, også socialt med sine kammerater i skolen. Joachim havde endda
flere gange truet sin mor med køkkenknive.
Nu var det hele kørt op i en spids, og

Ønskede absolut ikke at flytte
Da Joachim kom hjem, sad der en
sagsbehandler fra kommunen, som
fortalte, at han fra dags dato skulle
bo på Schuberts Minde i Ringkøbing. Det var en voldsom besked til
en dreng på 13 år. Moderen havde
allerede pakket taske og kuffert, som
stod på Joachims værelse, og han
blev bedt om at finde ud af, om der
var andet han ville have med.
I stedet for at finde mere indhold til
bagagen, pakkede han det hele ud
igen. Han skulle ikke på børnehjem!
Han blev på det nærmeste slæbt ud i
en ventende bil, og kørt til Schuberts
Minde. Her nægtede han at stå ud
af bilen. Konsekvenserne af at blive
flyttet fra sine vante omgivelser, til
et nyt sted, nye venner, nye voksne
og ny skole og især nye rutiner, var
dybt skræmmende for en dreng med
hans diagnose. Han husker det som
ganske forfærdeligt, men han erindre
alligevel en vis tryghed ved, at der
kun var ham og to pædagoger på
hele Schuberts Minde den uge han
ankom, alle andre beboere var nemlig
på skitur i Norge.
Når Joachim tænker tilbage, forstår
han slet ikke, at han den gang i 2007
ikke ønskede at være på Schuberts
Minde. I dag føler han af hele sit
hjerte, at behandlingshjemmet har
gjort alt for ham.
At han stadig bor på Schuberts
Minde i en alder af 19 år, taler vel
også sit tydelige sprog. Han er ikke
helt sikker på, hvornår han personligt
følte, at tingene begyndte at vende
sig positivt for ham, men han kan
med stolthed konstatere, at han ikke
længere har diagnosen inferiør.
I dag er hans intelligens helt gennemsnitlig, og han er ved at afslutte sin
HG, endda med meget flotte karakterer.Der er ingen tvivl i Joachims sind
om, at hans mor og stedfar gjorde det

Joachim Krogager Pedersen er lykkelig over det unikke samarbejde der er mellem Schuberts Minde og
Bestseller i Brande. Dette samarbejde har nemlig resulteret i en elevplads til ham.

rigtige dengang. Han kan godt se, at
det var det bedste for ham, men også
det bedste for hjemmefronten, hvor
der også var en lillesøster, lillebror og
storesøster at tage hensyn til. Autismen er der stadig, den må han leve
med resten af sit liv, men han har
lært at kontrollere sin autisme. Han
vil selv være herre over den og ikke
omvendt. Selvfølgelig er der situationer, hvor automatikken sætter ind,
men heldigvis er han blevet god til

På Bestseller skal Joachim primært arbejde med Jack & Jones brands. Billedet her er fra kontoret på den internationale virksomhed i Brande, hvor han skal
have sin daglige gang fra 1. august 2013

at tale om det. Det er noget, der gør
hverdagen langt lettere.
Klar til HG eksamen
Lige nu gælder det først og fremmeste hans HG eksamen. Han er i
øjeblikket i et eksamensprojekt om
iværksætteri, hvor hans gruppe har
startet et ejendomsmæglerfirma. Projektet varer i 3 uger, hvorefter de skal
fremlægge opgaven til en eksamen.
Når eksamen er vel overstået, rejser
han i 5 uger til Cortona i Italien, sammen med Schuberts Minde. Der vil
han slappe af og lade op til at starte
på Bestseller, den 1. august 2013.
Bliver på Schuberts Minde
Indtil videre bliver Joachim boende
på Schuberts Minde i Ringkøbing.
Afstanden på 75 km. fra det vestjyske
til Brande, anser han slet ikke som
noget problem. I begyndelsen vil de
offentlige transportmidler blive taget i
anvendelse, men hans store drøm er
at købe sin egen bil.
For Joachim er det vigtigste, at
Bestseller, har vist ham tillid, og givet
ham mulighed for at få en uddannelse indenfor det felt som interesserer ham mest af alt - økonomi.
Når han starter på uddannelsen, vil
han få brug for den støtte han finder
på Schuberts Minde, men på sigt
kan han god se sig selv flytte mod
Brande. Som han pragmatisk afslutter samtalen – man kan jo aldrig vide,
hvad fremtiden bringer.

