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Livet vendte 180 grader for CSU-elev
I GANG: 23-årige
Kim Olsen er kommet videre efter at
have gennemført
CSU-forløbet 180
grader. Tidligere
styrede angsten
hans liv. Nu kan han
styre angsten.

Af Per Vagnsø
SLAGELSE: Kim Olsen har
kæmpet med angst næsten
hele livet. Allerede som femårig kunne han være bange
for, om et tog kørte af sporet,
eller et stearinlys antændte
hele huset. Skolegangen var
kaotisk, og Kim havde det
svært med andre mennesker, for hvad mon de tænkte
om ham? Som 23-årig tegner
fremtiden endelig lysere. Til
august begynder Kim på HF
på Høng Gymnasium.
Kim Olsen er en af de fem
ud af otte elever på det seneste hold fra Center for Specialundervisnings
(CSU)
forløb 180 grader, der er på
vej videre med enten job eller uddannelse.
- 180 grader er en af de bedste ting, jeg har gjort i mit
liv. Jeg har taget ansvar for
mit liv, og jeg vil ikke længere give op. Jeg vil kæmpe,
for jeg har ikke lyst til at lade
mine tanker overtage mit
liv længere. Hverdagen er
begyndt at hænge mere sammen. Jeg har fået et pust af
lyst til tingene lige pludselig, siger Kim.
Som barn og teenager var
der sort i hans liv. Angsten
var med overalt, og han undgik alt, der muligvis kunne
gøre ondt. Blev måske også
lidt overbeskyttet.
Da han som 16-årig gik i
9. klasse, turde han til sidst

Kim Olsen, som ikke har ønsket at blive fotograferet, har haft stor glæde af mødet med CSU’s 180 graders-forløb med blandt andre kognitiv terapeut Kristin Arnøy Larsen. 
Foto: CSU
ikke stå op om morgenen.
Han havde hele tiden tanker
om, at noget ville gå galt for
ham. Selv om han var kraftig, blev han ikke mobbet,
men han var bange for at
blive til grin og bange for at
komme til skade.

Gik ned juleaften

En juleaften sammen med
blandt andre mor og to søskende gik det rent galt. Kim
brød sammen. Trist og ked
af det.
- Jeg så hele tiden ned på
mig selv. Jeg tror, det var en
depression, og efter juleaften gik jeg til lægen og kom
videre til psykiatrien, fortæller han.
Diagnosen hed ADD - som
ADHD uden hyperaktivitet
men med høj grad af indadvendthed.
Kim fik hjemmeundervisning i et halvt år, fordi han
ikke kunne følge med i skolen, og han fik aldrig 9. klasse-eksamen.
Herefter begyndte han på
produktionsskole og arbejdede med it og design. Det
kunne han finde ud af, men
selv om han nu fik medicin,
var han ikke glad.
En kort visit på uddannel-

sen til skiltemaler endte derefter i ingenting.
- Det var ikke noget for mig,
og jeg gik stadig med fornemmelsen: Mit liv er noget
lort. Jeg boede hjemme, og
lavede ikke rigtig noget ud
over at spille computer. Jeg
fik kontanthjælp, og som 19årig begyndte jeg på VUC for
at tage 9. klasse færdig, beretter Kim.
På
voksenuddannelsescentret kom han i selskab
med nogle, der røg hash.
Han kom ud i noget dumt,
som han siger, uden at udvikle et egentligt misbrug.
Det lykkedes også at få 9.
klasse-eksamen i hus, men
da Kim ville videre og have
10. klasse, endte hans VUCtid brat.
- Jeg blev hakket ned af
lærerne hele tiden, og jeg
havde dødsangst. Jeg kunne
ikke noget, og jeg var bange
for at få et blackout, så jeg
var hjemme i halvandet år,
fortæller Kim, som skred
fra VUC, da han følte sig
uretfærdigt behandlet af en
lærer.
Sidste år begyndte der at
ske noget positivt. Det lokale jobcenter foreslog Kim
CSU-forløbet 180 grader, og i

august kom han ind. Her var
der plads til at snakke om
sine problemer med ligesindede.

Ro i hovedet

- Vi lærte hinanden at kende, og blev faktisk gode kammerater. Efter et stykke tid
ville jeg gerne tale om mine

problemer. Jeg havde fået
at vide, at jeg led af social
angst, men vi fik lov til at
kommunikere med hinanden om vores problemer, og
vi fik blandt andet en telefon-app, der hedder struktur, hvor man skrev, hvad
der havde været positivt, og
hvad der havde været negativt den dag, og vi havde
mindfullness. Jeg havde aldrig haft ro i hovedet, men
jeg lærte at slappe af oppe i
hovedet og at få tankerne
væk fra stressen, fortæller
Kim.
Den slaskede joggingtøj-stil blev skiftet ud, samtidig med, at han gik i træning
og tabte 10 kilo.

Praktik på plejecenter

En gammel drøm om at arbejde som ambulanceredder kom op til overfladen,
og den er der stadig, selv om
det ikke lykkedes at komme
i praktik inden for det fag i
forbindelse med CSU-forlø-

bet. Kim kom i stedet i praktik på Plejecenter Lützensvej i Korsør.
- Det er gået rigtig godt, og
jeg er stadig i praktik. Det
er ekstremt hyggeligt, og i
april blev jeg optaget på HF
på Høng Gymnasium, hvor
jeg skal starte til august, og
jeg glæder mig fantastisk
meget. Derefter vil jeg prøve
at komme ind til Falck eller
blive værnepligtig i Beredskabsstyrelsen,
beretter
Kim, som heller ikke udelukker en uddannelse til social- og sundhedsassistent.
I Høng skal han bo på skolehjem, for nu vil han ud
blandt andre efter fem år
alene i en lejlighed.
- Nu kan jeg »læse« mig
selv og ved, hvornår jeg har
det dårligt. Jeg vil kæmpe
og ikke give op. Angsten vil
altid være der, men jeg kan
styre den meget bedre nu.
Jeg har aldrig haft så meget
energi i mit liv, som jeg har
nu, siger han.

Sjællandske omtalte CSU’s 180 grader forleden.
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Du kan også vælge:

 at tage avisen med på ferie i Danmark. Avisen flyttes gratis indenfor Danmarks grænser
 at tage avisen med på ferie i udlandet. Få avisen sendt til udlandet – portoen lægges oveni næste opkrævning.
 Feriepakken. Vi opbevarer aviserne i din ferie. Efter ferien kan aviserne afhentes på vores kontor i Slagelse, Næstved eller Vordingborg.
Vælg den ferie service der passer dig bedst

Kontakt os og hør nærmere om dine muligheder:

RING 72 45 11 25

Læs avisen online

Du kan sætte levering af papir avisen på
sommerpause, mens du beholder din adgang til at læse avisen på nettet, så du kan
følge nyhederne på computer, mobiltelefon
og tablet uanset hvor du nyder din ferie.

MAIL bladsalg@sn.dk

