
Unge fra Høje Gladsaxe Beboerrådgivning 
 på skitur til Ski i februar 2011 

 
 

 

De ni unge har nået en alder, hvor de selv kan tage ansvar for deres egne handlinger. 
Derfor vælger jeg coachingform for det pædagogiske grundlag for denne gruppe. 
 

 

Søndag 13. februar 
 
Turen starter godt med masser af forventninger og højt humør. De unge hygger sig på  
Oslobåden det meste af aftenen/natten, med den viden at det er ski-dag mandag. 
 

 
Mandag 14. februar 
 
Vores modtagelse er fantastisk. 
Norske Isabell tager imod os med 
to minibusser, så denne gang er 
transporten nem og hurtig. 
Vi vælger at sætte vores ting af i 
det klubhus i Siggerud, hvor vi skal 
overnatte de næste par dage. 
Ganske hurtigt er vi på Tryvann 
Skicenter. Alle kommer på ski med 
det samme (liftkortene er ganske 
dyre). Via coaching af gruppen får 
vi mulighed for at holde budgettet. 
 
Vi stopper med at stå på ski ca. 
kl.18 og vender tilbage til klub-
huset. Tiden er til aftensmad,  
men ingen tager ansvar for, at der skal aftensmad på bordet, alle er trætte. Beslutningen bliver at 
købe mad. Vi køber mad og spiser hos den lokal kebabmand. Maden er rigtig dårlig og meget dyr. 
Mange brokker sig til hinanden. Enigheden indfinder sig. Hokus pokus - nu er der madhold til alle 
dagene :)  Resten af mandag aften kælker vi og ser dvd. 
 

 

 
Tirsdag 15. februar 
 
Tilbage til Tryvann Skicenter. Alle er på ski igen. Det går 
faktisk rigtig godt, de er modige og lidt forsigtige. Vi er der 
hele dagen, spiser frokost i bilerne og kører hjem til klub-
huset kl.18. Efter vores aftensmad er der nogle, der ønsker 
at komme på café, og nogle ønsker aftenski. Vi laver to 
grupper en ski, en cafe. 
 
Skigruppen har super energi. Det er rigtig sjovt, der er 
næsten ingen mennesker på det tidspunkt. Vi kører på ski  
til kl.22, henter cafégruppen og er hjemme kl. 00.30. 
Alle er trætte, så hurtigt kommer der naturligt ro omkring os. 
 

 



 
 
Onsdag 16. februar 
 
Ømme muskler melder sig, ingen har lyst 
til at stå på ski, vi er ømme i kroppen - 
ikke kun pga. ski, men også pga. sove-
stillingerne i sofaer. Gruppen beslutter sig 
for en svømmetur i østerbadeland. 
Ren velvære med spabad, sauna og 
koldtvandsbad (7 grader varmt). 
 
Aftenprogrammet starter på Murat 
Darvaci, en familierestaurant med dejlig 
mad og god service. Murat er med til at 
servere og fungerer rigtig godt som rolle-
model. Efterfølgende er vi på sportscafé, 
ser fodbold til kl. 23.00, derefter hjem til 
klubben. 
 
 
Torsdag 17. februar 
 
Vi sover længe og pakker sammen. Selvjustitsen i denne gruppe har virkning nu. Oprydning, 
gulvvask, alt bliver gjort uden nogen form for vejledning. 
Efter oprydningen kører vi til Oslo, afleverer busser og siger pænt farvel til Isabell. 
 
Igen i løbet af aftenen/natten bliver der hygget og danset, god energi! Der er mange mennesker 
med tilbage til København. I løbet af natten opstår der en situation, som kan udvikle sig. 
Gutterne formår at holde hovedet koldt og siger fra over for de tre nordmænd, som er fulde og 
konfliktsøgende. 
 
Fredag 18. februar 
 
09.30 Ankomst til København. Alle takker af for en god tur. Også tak til Gladsaxe Kommune, som 
har bidraget med et rejsetilskud til turen. 
  
 
                                                       VELVÆRE KOMMER INDEFRA 
 
     
Tak for en dejlig tur:) 
 
Morten Fuglsang 
   
   


