Godt at have én, der skubber på
Kristoffer Agerbo har brugt LMH’s mentorordning
Kristoffer Agerbo skal læse til pædagogisk assistent i Esbjerg efter sommerferien. Han har været 10måneders elev på LMH, og synes han har forandret sig meget og fået lidt mere styr på fremtiden under sit
ophold.
Den 20-årige sønderjyde fra Ribekanten havde et halvt års grundforløb på social- og sundhedsuddannelsen
og erhvervserfaring i hjemmeplejen i bagagen, da han kom på LMH i august 2012. Men han havde ingen
ungdomsuddannelse og vidste ikke helt, hvordan han skulle realisere sin drøm om at blive pædagog.
”Da de opdagede, at jeg ingen ungdomsuddannelse har, sagde de: Kristoffer, du skal da lige få en plan fra
kommunen, så kan vi hjælpe dig,” fortæller han.
Lidt andet end studievejledning
Lærer Thomas Wind fungerer som LMH’s mentor og kan have forløb med max to elever per hold. Det er
meget individuelt, hvor meget vejledning eleverne har brug for, men ordningen skal afklare eleven i valg af
ungdomsuddannelse og støtte den menneskelige modning.
”Jeg har talt med Thomas hver anden uge. Nogle gange bare 5 minutter, andre gange en halv time. Han har
hjulpet mig med at finde ud af, hvad jeg ville, og hvordan det kunne opfyldes,” siger Kristoffer Agerbo.
”Det har været godt, at der var én, der skubbede på, og én til at se min ansøgning efter.”
Mere eftertænksom og mindre flabet
Udover at have fået styr på sin fremtid, har LMH-opholdet også forandret Kristoffer Agerbo. Han er blevet
klogere på nogle ting og er også blevet mere tilbageholdende med flabede kommentarer, mener han selv.
”Jeg er i højere grad bange for at såre folk nu, end jeg var før,” indrømmer han.
”Jeg tænker også mere over, hvordan for eksempel tv og film kan friste mig til at synde.”
”Men jeg er jo ikke blevet sådan en overhellig. Jeg håber dog, at man kan mærke på mig, at jeg har været
sammen med Jesus, og at jeg kan hjælpe andre ved at påvirke positivt, for eksempel i den måde, vi snakker
sammen på eller de film, vi skal se, ” siger han.
Der ikke noget skråsikkert over Kristoffer Agerbo, når han fortæller om sin tro og forandring, men én ting er
han sikker på:
”Jeg vidste sådan set godt, at jeg ingenting skal gøre for min frelse. Men jeg har fundet glæden i ikke at
skulle gøre noget. Jesus har virkelig gjort alt!”
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