
 

Nu har drengene 
et mål for 
fremtiden 
Mohamud Ahmed 
og Ayuub Hassan 
er to af deltagerne 
i projekt ”Unge på 
Sporet”. De 
drømmer begge 
om at lave forret- 
ninger 

Af Klaus Madsen 

fredericia - Det gælder om
at sætte sig et mål, så man 
kan blive til noget. 

Sådan lyder det fra to af 
deltagerne i projekt ”Unge 
på Sporet”, som i seks om- 
gange har haft besøg af coa- 
chen John Mejlgren. 15-årige 
Mohamud Ahmed og 13-årig 
Ayuub Hassan er  blandt de 
11  unge,  der  har  deltaget  i 

projektet i Korskærparkens 
Medborgerhus. 

- Vi har fået tips til, hvor- 
dan vi kan bruge vores egne 
evner og snakket om, hvad 
vi kan gøre, når vi møder 
modgang, siger Mohamud 
Ahmed, der ligesom de an- 
dre deltagere i projektet går 
på Ullerup Bæk Skolens ud- 
skolingsafdeling på Nørre 
Allé. 

Plejer ikke at se indad 
Deltagerne har haft  svært 
ved at motivere sig til at gøre 
en indsats i de almindelige 
timer på skolerne. Nu har 
Mohamud erkendt, at hans 
fremtid også afhænger af 
ham selv. 

- Jeg plejer at se mig sur på
folk, jeg plejer ikke at kigge 
indad. Når jeg for eksempel 
har fået dårlige karakterer, 
har jeg sagt til mine venner, 
at læreren hader mig og sko- 

len er dårlig. Jeg har set på 
alle andre end hos mig selv, 
siger han. 

I projektet skulle alle 
drengene fremlægge en plan 
for deres mål i det næste 
halve år. Det har fået Mo- 
hamud til at tænke mere 
over tingene. Han vil i 10’en- 
de i Erritsø, og derefter på 
gymnasiet. 

- Derefter kunne jeg godt
tænke mig at lave et tøjmær- 
ke. Det skal gerne blive et 
anerkendt mærke. Alt er 
muligt, hvis du har viljen til 
det, siger Mohamud, der i 
fritiden bruger meget tid på 
at spille fodbold. Det har 
han prioriteret før skolen, 
men nu skal der også gøres 
en indsats med bøgerne. 
Han har allerede for et par 
siden overvundet en udfor- 
dring, da han først i 6. klasse 
lærte at læse. 

- Jeg har allerede vundet
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coach  hjælper  unge  i  Korskærparken
Anderledes udfor- 
dringer får unge til 
at tænke mere 
over fremtiden 

FREDERICIA  - Kan  man 
slå  et træbræt i stykker med  
de bare næver?  

Den udfordring står  foran  
ti drenge,  som sidder  i et lo- 
kale i Korkærparkens  Med - 
borgerhus.  

Coachen John Mejlgren  
har givet udfordringen  til  
drengene,  som  alle  går  på 

Ullerup  Bæk  Skolens  afde- 
ling  på Nørre  Allé.  Skolen  og 
Ungdomsskolen  har  valgt  
drengene  til  projektet,  fordi  
de har  svært  ved  at motivere  
sig til timerne i  skolen.  

Tag  ansvar  for  livet  
Træet er cirka  halvanden  
centimeter  tykt  og ser umid - 
delbart  solidt  ud.  Udfordrin - 
gen fungerer  som afslutnin - 
gen på et projekt, som  har  
varet i et halvt års  tid.  

- Forløbet har handlet  om,
at de unge mennesker  skal  
søge et liv med mening  og 

kvalitet. Det handler om,  at 
de her ti drenge  kan  tage an- 
svar for deres eget liv,  for - 
klarer John Mejlgren,  mens 
drengene sidder og  venter  
på den afsluttende  seance 
med træet.  

Coachen og  forfatteren  
har  brugt sit eget liv  som ek- 
sempel  for  drengene,  og de 
har  også talt om den svenske  
fodboldspiller Zlatan Ibra - 
himovic,  som voksede  op i 
Malmø -ghettoen Rosengård.  

- Vi har talt om,  hvordan
det er at komme  fra  en ghet- 
to. Jeg håber ikke, det  gør 

noget, jeg siger ghetto,  siger  
John Mejlgren og kigger  ud  
mod drengene.  Ingen  reage- 
rer negativt på  ordet.  

- Når man kommer  fra
ghettoen, kan man  opleve  
en modstand mod en  som 
person, som man kan  have  
svært  ved  at have  med at gø- 
re. Vi har talt om  Zlatan  
Ibrahimovic,  som kom  fra  et 
sted,  hvor  han virkelig  skul - 
le gøre noget ekstra for  at 
lykkes.  Der  er mange eksem - 
pler på folk, der har  klaret  
det �ot alligevel, siger  John 
Mejlgren.  
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M ohamu d Ahme d ( f orre s t )  og Ayuub Hassan har sat flere mål for 
fremtiden, efter at de har deltaget i et projekt i Korskærparken. Fo- 
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én sejr i livet, siger  han.  

Kedeligt, men vigtigt  
Også Ayuub Hassan  satser  
på en karriere  i erhvervsli - 
vet.  

- Jeg skal  have  gode karak -
terer, så jeg kan komme  på 
gym,  og så skal  jeg være  for - 
retningsmand, siger  han.  

Endnu har han ikke  fået 
karakterer, da han kun går  i 
7. klasse. Men han har  fun - 
det ud af, at han skal  blive
bedre til  matematik.

- Matematik er kedeligt  at
høre på. Men det er  vigtigt,

hvis jeg skal blive  forret - 
ningsmand og man skal  ar- 
bejde med penge, siger  han.  

Projektet har kørt som  et 
samarbejde   mellem  Ung - 

domsskolen  og Ullerup  Bæk  
Skolen.  Ungdomsskolens  
konstituerede leder  Stefan  
Eis vurderer, at  drengene  
har fået stort udbytte af  mø- 
derne med  coachen.  

- Vi  har  sigtet mod at gøre
de unge mere motiverede  til  
at arbejde med det  faglige,  
for her har de hængt  med 
bremserne. Vi har fået posi - 
tiv feedback, og mange  af 
drengene  er begyndt  at tæn- 
ke anderledes, siger  Stefan  
Eis, som sammen med  afde- 
lingsleder  Nils  Jørgensen fra  
Ullerup Bæk Skolen  følger  
op på drengenes  udvikling.  
Det sker blandt andet  med 
et fælles møde med  John 
Mejlgren og drengenes  for - 
ældre efter  påske.  

Åben alle dage 
fra kl. 10-18 

BEMÆRK MORGENSVØMNING KL. 6.00-8.00 
MANDAG DEN 30. MARTS 

ONSDAG DEN 1. APRIL 
FREDAG DEN 3. APRIL 
MANDAG DEN 6. APRIL 

 

c hri s toph e  Ni k oli c  deler et stykke træ i to med de bare næver - 
mens coach John Mejlgren holder fast. drengene bliver kaldt op en 
efter en. de slår med håndfladen mod det bræt, som John Mejl- 
gren holder. drengene hujer, når brættet slås i stykker. nogle kla- 
rer den i første forsøg, andre må prøve flere gange. Men de klarer 
alle udfordringen. Foto: KlAus MAdsen 
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Kan købes som bog eller e-bog på www.saxo.com 

Ønsker du også mere glæde i dit liv? Men mangler du måske de redskaber og den inspiration, 
der skal til, for at få dig derhen i dit liv, hvor du ønsker at være?

Med denne bog får du en helt konkret og personlig guide til, hvordan du opnår et liv med 
større kvalitet – det handler om at score dit eget liv!

Når du har læst denne bog, er du klædt bedre på til at skabe større livskvalitet og balance i
din hverdag.




