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Der er højt til himlen på Aanquaq Atanaaqs maleri.

Med den rette symaskine, kan et sælskind også bruges til et penal-
hus. Her er Esther Hansen i sving.

Måske en idé, hvis man vil undgå, at mobiltelefonen går kold?
Af Birgitte Bové  
og Lars Pauli (foto)
birgitte.bove@nordjyske.dk

AALBORG: Hvem vil ikke ger-
ne sættes pris på? Det vil ele-
verne på Kofoeds Skole i Aal-
borg også. Helt kontant. 
Derfor er skolen begyndt at 
sælge nogle af de ting, ele-
verne producerer på skolens 
værksteder: Luffer, futsko og 
mobiltelefonholdere syet af 
sælskind, smykker i ben og 
perler, kunstfærdige post-
kort.

Skolen er for socialt udsat-
te, og eleverne har siden for-
året løbende leveret sæl-
skindsprodukter til Oceana-
riet i Hirtshals. I sommer 

tjente de knap 4.000 kroner 
til skolen, da klubben Sorop-
timist International Aalborg 
tog deres produkter i kom-
mission på et sommermar-
ked. Desuden kan enhver 
købe deres ting hos Det 
Grønlandske Hus i Aalborg 
og på selve skolen.

Søger partnere
Nu søger Kofoeds Skole flere 
samarbejdspartnere, der vil 
udstille og sælge elevernes 
produkter. For det giver ele-
verne en stolthed og tilfreds-
hed, at deres produkter er 
penge værd, forklarer sekti-
onsleder på skolen Helle 
Røn Christensen.

- Vi har besøgt museet i 
Hirtshals, hvor eleverne 
kunne se deres ting stå til 
salg. At de kan lave noget, 
folk vil give penge for, giver 
dem en stolthed, oplever 
hun.

Derfor vil skolen nu forsø-
ge at udbygge samarbejdet 
med erhvervslivet, så de 
mange arbejdsløse blandt 
eleverne nemmere bliver en 
del af arbejdsmarkedet. Sko-
len efterlyser både samar-
bejdspartnere, der vil udstil-
le og sælge skolens produk-
ter, og produktionsvirksom-
heder, der kan bruge elever-
ne til pakkeopgaver og lig-
nende.

- Vi kunne udføre nogle 
opgaver for dem, så vi bliver 
en del af samfundet og ikke 
bare en skole for sig selv, 
forestiller Helle Røn Chri-
stensen sig.

Kofoeds Skole, Ågade 23 i 
Aalborg, har de sidste syv år 
været et tilbud for socialt ud-
satte grønlændere, men fra i 
år hjælper den alle socialt 
udsatte mennesker: Ensom-
me, psykisk syge, misbruge-
re, hjemløse og arbejdsløse. 

Gennem værkstedsarbej-
de, undervisning, rådgiv-
ning, praktisk hjælp og so-
cialt samvær er målet, at 
hver enkelt elev lærer at 
hjælpe sig selv videre i livet.

Kontant værd-
sættelse søges
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»» At de kan lave noget, folk vil give 
penge for, giver dem en stolthed
HeLLe Røn CHRiStenSen,  sektionsleder Kofoeds Skole


