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Lærke og Rebekka 
fik hjælp til at tro 
på sig selv
Lærke Buhl og Rebekka Borgqvist har begge 
to gået til holdundervisning hos MiLife. Med 
undervisernes hjælp har de fundet deres 
egne styrker og blevet mere modige. Men 
selvom de kan mærke en udvikling, stopper 
kampen ikke der.

Aida Jahic
aidja@jfmedier.dk

FAABORG-MIDTFYN: Når 16-åri-
ge Lærke Buhl skal fremlægge
i sin klasse på Ryslinge
Friskole, er det ikke uden be-
svær. Hun bliver nervøs, taler
lavt og går ofte i stå. Det sam-
me gælder, når hun skal lære
nye personer at kende; også
dér tager genertheden over.

For 14-årige Rebekka
Borgqvist er det især selvtilli-
den, der halter. Hun går i 8.
klasse på Tingagerskolen og
kan godt føle sig presset over
skoleopgaverne. Hun føler sig
ikke god nok, og hendes
følsomhed gør, at hun har let
til tårer.

Men de to skolepiger har
øvet sig, gjort brug af værk-
tøjskassen og nu går det bed-
re. Lærke Buhl har for eksem-
pel lært at bryde sine grænser
og stole på sine egne evner.

- Vi har blandt andet fået
forskellige citater, som man
kan bruge i forhold til sig selv.
Der har jeg lært at tage dem
frem, når jeg bliver nervøs.

Jeg har også fundet på mit
eget, siger Lærke Buhl og fort-
sætter:

- Det er hårdt arbejde, men
det er det hele værd.

Lærerne gav et skub
Lærke Buhl og Rebekka
Borgqvist har begge fået bear-
bejdet deres vanskeligheder
hos MiLife - og så kaldet My
Internal Life (mit indre liv,
red.). MiLife er et undervis-
ningstilbud for unge, der har
brug for styrket selvtillid og
selvværd. Undervisningen fo-
regår i små hold af ni ugers
forløb i Ringes Ungdoms-
klub.

Her lærer de unge om sig
selv: Hvem de er, og hvad de-
res værdier er. Derudover bli-
ver de opmærksomme på eg-
ne styrker og valg. Og så ar-
bejdes der på mindset - og
især at have et positivt et.

Det var de to pigers lærere,
der prikkede dem på skulde-
ren og foreslog MiLife. Lærke
tog afsted med en veninde, og
siden har hun været tilknyt-
tet to hold. Rebekka har gået
på et andet hold end Lærke.

Der har hun lært at sige og
tænke én vigtig ting:

- Jeg kan godt.
Når de negative tanker

kredser rundt, bruger Rebek-
ka de værktøjer, som hun har
fået fra MiLife. Det kan for ek-
sempel ske, at hun svært ved
at løse en opgave i skolen. Så
minder hun sig selv om, at
hun er god nok.

- Og så bliver opgaven lidt
nemmere, siger hun.

Et andet mindset
Efter Lærkes første forløb,
rykkede hun sig en del. Det
lagde underviserne mærke
til, da hun kom tilbage anden
gang. Hendes selvtillid havde
fået et boost, og det samme
gjaldt hendes vilje til at være
modig en gang i mellem.

- I starten sagde jeg ikke
mere end nødvendigt til un-
dervisningen. Jeg var ikke så
modig og rakte ikke hånden
op. Men nu er jeg blevet me-
re modig. Jeg taler højt og ty-
deligt, jeg har bedre selvtillid,
og så tænker jeg bedre om
mig selv, siger Lærke Buhl.

For Rebekka Borgqvist har
forløbet hos MiLife betydet et
helt nyt mindset. Hun prøver
at tænke mere positivt. Men
Rebekka har også lært noget
andet - hvad hendes styrker
er:

- Venlighed, at være om-
sorgsfuld og tillidsfuld.

Tre stærke kvaliteter, som
hun har fået bekræftet af an-
dre fra holdet, men det er

Unges mentale sundhed 
lider under pandemien

Både Rikke Kristensen og Kristian Bæk Nielsen er undervisere hos MiLi-
fe, mens Rikke Kristensen også er projektleder. De er glade for, at der er 
kommet fokus på de unges mentale helbred under coronakrisen. - Der 
er et kæmpemæssigt arbejde, siger de to. Foto: Aida Jahic

Flere unge har følt 
sig ensomme, mens 
pandemien har stået 
på, og det kommer til 
at give et kæmpe-
mæssigt arbejde i 
tiden efter corona. 
Det er nemlig svært 
at danne sin identitet 
bag en skærm, 
forklarer MiLife-
undervisere.

Aida Jahic
aidja@jfmedier.dk

FAABORG-MIDTFYN: Unge føler
sig ensomme under corona,
og det giver en del at arbejde
med i eftertiden af pandemi-
en. Forskningsprojektet
HOPE fra Aarhus Universitet
viser, at 40 procent unge i al-
deren 18-34 år føler sig en-
somme under coronapande-
mien.

Og det er ikke noget, man
skal tage let på, mener Kristi-
an Bæk Nielsen, der er under-
viser hos MiLife.

- Den ensomhed kommer
i stigende grad med, at de un-
ge er hjemme og ikke har no-
gen, de kan danne sin identi-
tet med. Der ligger et kæmpe
stykke arbejde foran os, for-
klarer han.

Handler ikke om fester
Både Kristian Bæk Nielsen og
Rikke Kristensen er uddanne-
de MiLife-undervisere, mens
Rikke Kristensen også er pro-
jektleder. De to er ugentligt i
kontakt med unge i undervis-
ningsforløb, hvor de ønsker
at vække vilje, vedholdenhed
og selvkontrol hos eleverne,
som de forklarer det.

Det er undervisningsfor-
løb, der handler om at danne
sin identitet og tage eje-
ransvar om sit liv. Men iden-
titetsskabelsen kan godt lide
tab under corona.

- I det hele taget bliver den
sociale identitetsdannelse
skabt bag en skærm lige nu.
Det vil sige der, hvor de unge
spejler sig i hinanden og læ-
rer fra hinanden, siger hun og
fortsætter:

- Når man taler om, at det
er synd for de unge, så kom-
mer det hurtigt til at handle
om festerne. Så handler snak-
ken om, at de unge sagtens
kan undvære fester, ligesom
alle vi andre kan.

Men det handler om meget
mere fest og farver, forklarer
de to undervisere. De unge li-
der et stort tab under krisen,
da en stor del af deres dannel-
se foregår i fællesskab med
andre.

FAKTA
HAR DU DET SVÆRT UNDER CORONA? HER ER TRE 
RÅD FRA RIKKE OG KRISTIAN
1. Hold dig i gang. Både fysisk og mentalt

2. Få det ud af dagen, som er godt for dig

Hvad kunne være godt for dig i dag? En øvelse er at skrive ti ting 
ned, som man godt kan lide at lave. Hvor mange af de ting gør 
du i din hverdag?

3. Hold øje med din indre selvsnak - dit mindset

I stedet for at tænke negativt og se sort på den nuværende situ-
ation, skal man tænker over de muligheder, man faktisk har. Vær 
klar til at gøre tingene på en anden måde, end du plejer. Det kun-
ne for eksempel være at mødes med dine venner i et Teams-mø-
de.

Har du alligevel en øv-dag, så forhold dig til dine følelser og gå 
tilbage til punkt to. Hvad kunne være godt for dig i dag? Er det at 
se Netflix eller løbe en tur for eksempel?

Rikke Kristensen og Kristian Bæk Nielsen vil gerne pointere, at de 
ikke er terapeuter men undervisere.

FAKTA
MILIFE
MiLife-konceptet er etableret i 2014 af Vagn Strandgaard og Lot-
te Møller Sørensen. I første omgang kørte konceptet som et tre-
årigt pilotprojekt i samarbejde med Ungdomsskolen i Randers.

I dag er MiLife et gennemprøvet uddannelses- og dannelseskon-
cept forankret i socio-emotionel læring og livsfærdigheder.

MiLife anvendes på skoler og uddannelsesinstitutioner i 49 kom-
muner fordelt over hele Danmark.

Flere end 35.000 elever har på landsplan deltaget i et eller flere 
MiLife-baserede undervisningsforløb de seneste seks-syv år.

Lige nu undersøges det, om projektet kan fortsætte i Faaborg-
Midtfyn Kommune.

- Det handler om, at man
lærer så meget nyt fra man er
15, til man er 23. Man lærer
noget nyt om sig selv, nyt om
livet og nyt om andre. Og det
er svært bag en computer, si-
ger Kristian bæk Nielsen.

Vi skal lære at omgås 
hinanden igen
Mandag den 8. februar kunne
de mindste komme i skole
igen, og selvom det har bragt
stor glæde, har det også givet
Rikke Kristensen noget at
tænke over. Hun har et barn
i 4. klasse, og selvom alle bør-
nene glædede sig til at kom-
me tilbage, startede dagen
lidt konfliktfyldt.

- Børnene skal de lære at
komme tilbage igen. Det kan

godt være svært at huske de
fælles spilleregler, når man
har været væk fra dem i et
stykke tid, siger hun.

Og det gælder ikke kun de
mindste elever, forklarer hun.
Det er en generel tendens for
mennesker.

- Vi tog de sociale spillereg-
ler for givet. Det handler om
at vide, hvem man er i de for-
skellige kontekster, og hvilke
roller man har. Det skal vi ind
i igen.

Det er noget af det, som de
to undervisere vil fokusere på
i tiden efter corona. Det er
blandt andet, at få de unge til-
bage på sporet igen og arbej-
de med ensomheden, der er
kommet med coronakrisen.
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16-årige Lærke Buhl (tv) og 14-årige Rebekka Borgqvist (th) har gået til holdundervisning hos MiLife. Her har de fået en række værktøjer 
til at arbejde på deres vanskeligheder i hverdagen, men de har også fået et større indblik i deres værdier, og hvem de er som personer. 

Foto: Aida Jahic

I Ringes ungdomsklub hænger en del plakater, som både er lavet af underviserne fra MiLife men også af ele-
verne. Lærke Buhl har været til to forløb hos MiLife, og hun husker stadig på de ting, som underviserne har 
sagt. Foto: Aida Jahic

Rebekka Borgqvist er blevet klogere på sig selv og tænker langt mere 
positivt nu. Hun føler, at forløbet hos MiLife har hjulpet hende en del, 
selvom det meste af undervisningen har foregået online. Foto: Aida Ja-
hic

også tre styrker, hun kan se
sig selv ind i. Det husker hun
sig selv på.

Corona giver og tager
Selvom Rebekka Borgqvist
har været glad for forløbet
hos MiLife, har det også været
sværere grundet corona. Stør-
stedelen af undervisningen
har foregået online, og det
gør det lidt mere vanskeligt.

Hun kan for eksempel ikke
trøste og kramme en fra hol-
det, hvis personen skulle bli-
ve ked af det.

Men hun tænker alligevel
positivt. Det negative gør ik-
ke noget godt for en, siger
hun.

- Jeg bruger det, jeg har
lært om mindset. Jeg siger til
mig selv: Det kommer til at
blive normalt igen, og vi

kommer i skole igen på et
tidspunkt. Corona skal bare
overstås. Det er træls, men vi
kan ikke blive ved med at
tænke negativt, forklarer Re-
bekka Borgqvist.

For Lærke Buhl har corona
både været givende og tagen-
de. Socialt har det været
svært. Hun kan godt mærke,
at hun mangler sine venner
og klassekammerater. Men i
forhold til hendes generthed,
har corona gjort en ting lidt
lettere.

- I forhold til min genert-
hed, så har det været nemme-
re at have undervisning over
en skærm. Så er jeg ikke så ge-
nert, som jeg normalt er. Men
jeg synes også, det er svært, at
jeg kun kan tale med mine
venner, hvis vi er i gruppe
sammen. Når jeg er i skole,
kan jeg bare gå hen til dem.
Det kan jeg ikke nu.

Arbejdet fortsætter
Pigerne er nået langt med de-
res selvudvikling, men det be-
tyder ikke, at de stopper der.

CC
Du kan godt, selvom 
du ikke tror, du kan. 
Du skal tænke, at du 
prøver dit bedste, og 
hvis ikke det går 
godt, så ved du, at 
du kan blive bedre. 
Så har man noget at 
rette op på. Alle er 
heller ikke lige gode 
til alting: Vi har hver 
vores styrker.
REBEKKA BORGQVIST

Lærke Buhls generthed er for
eksempel ikke gået væk. Men
hun ved nu, hvad hun skal
gøre for at arbejde på den.
Det er også noget, hun vil
fortsætte med, selvom hun
ikke er tilknyttet et forløb
længere.

- Min generthed kan aldrig
helt gå væk, men jeg arbejder
stadig lidt på det. En gang i
mellem fortæller jeg mig selv,
at jeg skal tage det roligt og
huske, hvad Rikke og Kristian
har sagt (underviserne, red.):

- Fejl er i lig med erfaringer.
Rebekka Borgqvist vil også

fortsætte med at arbejde på
sig selv og sin selvtillid. Og
med det in mente, vil hun
også komme med et godt råd
til andre unge, der oplever
vanskeligheder.

- Du kan godt, selvom du
ikke tror, du kan. Du skal tæn-
ke, at du prøver dit bedste, og
hvis ikke det går godt, så ved
du, at du kan blive bedre. Så
har man noget at rette op på.
Alle er heller ikke lige gode til
alting: Vi har hver vores styr-
ker, forklarer hun.

Solcelleparker.
Konservative vil holde 
naboer fri for 
solcellegener
Vibeke Schaffalitzky de 
Muckadel og Søren 
Clemmensen, kandidater for 
Det Konservative Folkeparti 
til KV21

For nylig bad Lokallistens
Niels Buhl om undertegne-
des holdning til solcellean-
læg og vindmøller. Det be-
svarer vi gerne, så både Niels
og andre læsere får kend-
skab til den konservative
mening om den sag.

Vi ser positivt på alle for-
mer for vedvarende energi,
altså solceller, vindmøller,
jordvarme og også biogas
fremstillet af madaffald og
dyreafføring.

Men placeringen er be-
stemt ikke ligegyldig.

Vi skal finde en fornuftig
balance mellem på den ene
side vedvarende energi og
på den anden side natur og
miljø.

Solceller skal først og
fremmest placeres på taga-
realer, og her ser vi gerne, at
kommunen og store indu-
strivirksomheder går forrest.

I det omfang, hvor det er
nødvendigt med placering
på jorden, skal man finde
arealer, hvor anlæggene ikke
generer naboerne, og hvor
naturskønne områder fri-
holdes.

I Tyskland har vi set, at bå-
de solceller og vindmøller
placeres langs motorveje,
hvor der i forvejen er støj, og
det er en rigtig god løsning.

I vores kommune er der
vindmøller blandt andet i et
højtbeliggende område ved
Ølsted, hvor der er langt til
naboerne, og et tilsvarende

CC
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anlæg ligger nord for Ringe.
Havvindmøller er dog at fo-
retrække. Vi konservative er
det borgerlige grønne parti,
og det tager vi meget alvor-
ligt.

I et andet læserbrev skri-
ver Niels Buhl, at det er ær-
gerligt, at kommunalbesty-
relsen er fastlåst på de sol-
celleanlæg, som vi har mod-
taget ansøgninger på.

Det er langt fra virkelighe-
den.

Vi har vedtaget, at Teknik
og Miljø ser på ansøgninger-
ne i den rækkefølge, de er
modtaget. Andet og mere er
ikke besluttet.

Pung stjålet fra 
glemt taske på 
motorvejstilkørsel

ÅRSLEV: En 63-årig mand mi-
stede torsdag eftermiddag
sin pengepung, der blev stjå-
let fra mandens taske.

Tasken havde han glemt
på motorvejstilkørslen ved
Årslev, oplyser Milan Seyfa-
bad fra Fyns Politi.

- Tasken er glemt på mo-
torvejstilkørslen mod Oden-
se, og da manden kommer

Arkivfoto: Johan Gadegaard

tilbage, er tasken flyttet og
pungen stjålet, siger Milan
Seyfabad.

Tyveriet er sket 11. februar
fra klokken 16.15 til klokken
16.45, og der er tale om en
sort skindpung, der blev
stjålet fra en grå taske.


