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Både de mange pjækkeda-
ge og stofferne er nu lagt på 
hylden til fordel for en hver-
dag som en meget mødesta-
bil og arbejdsom AspIT-elev 
for den 23-årige skibonit 
Kenneth Kyrler.

- Jeg har aldrig tidligere 
været så glad for at gå i sko-
le som nu. Alting er bedre 
her. Klasserner er mindre. 
Vi er kun fem til syv i klas-
sen, og der er meget mere 
ro. Vi bliver ikke pålagt at 
arbejde i grupper, men kan 
sidde lige så stille for sig 
selv og lave tingene. Før, 
når man havde sommer-
ferie, gad man ikke i sko-
le igen. Nu synes man seks 
uger er alt for lang tid, siger 
Kenneth Kyrler.

AspIT optager elever med 
diagnoser indenfor det så-
kaldte autisme-spektrum, 
og Kenneth Kyrler, der i for-
vejen har taget en HHX-ek-
samen, har fået bevilget sin 
uddannelse af jobcentret 
i Skive Kommune som et 
LAB-forløb, Lov om en ak-
tiv beskæftigelsesindsats. 

- Jeg vil gerne være med 
til at sprede budskabet om, 
at det kan man godt. Det 
kan stadig lade sig gøre, 
selv om man har et bevis 
fra en ungdomsuddannel-
se, siger Kenneth Kyrler, 
der først meget sent som 
20-årig blev diagnosticeret 
med Aspergers Syndrom og 
ADD.

I de mere gængse uddan-
nelsestilbud kom han ofte i 
klemme og havde det svært 
- ikke med det faglige, som 
aldrig har været et pro-
blem. Det har mere været 
det sociale og at samarbej-
de med andre, fremlæggel-
ser og præsentation, og han 
har altid følt sig speciel, 
forklarer han, da vi snak-
ker sammen i et af lydisole-
rede gruppelokaler i AspIT 
Midtjyllands hjørne af Ski-
ve College. 

- I folkeskolen pjækkede 
jeg altid, når der var frem-
læggelser, men det blev pri-
mært et problem, da jeg 
kom på HHX. Det undrer 
mig stadig, hvordan jeg fik 
mit bevis. Jeg havde så me-

get fravær, at jeg fik advars-
ler, og så lavede jeg en af-
tale med min klasselærer, 
at hun ringede om morge-
nen, og jeg fik også en stu-
diecoach til at hjælpe med 
lektierne, for jeg magte-
de ikke alle afleveringerne 
og lektier. Det var generelt 
bare et problem at komme 
op om morgenen, konstate-
rer Kenneth Kyrler.

NUL PJÆK I DAG
Charlotte Vestergaard 

Thomasen, der er undervi-
ser og pædagogisk vejleder, 
er også med til interviewet 
og sender et smil i hans ret-
ning: 

- Det, vi ser nu, er en me-
get, meget mødestabil, ar-
bejdssom og pligtopfylden-
de elev. Du er her - det er 
fantastisk. 

I afklaringsforløbet på 
AspIT lå også, at han skul-
le være 100 procent møde-
stabil. 

Men i gymnasietiden på 
HHX led han også af en de-
pression. Han boede stadig 
hjemme, og det var kun på 
grund af samarbejdet mel-
lem forældrene og handel-
sgymnasiet, at han ikke 
droppede ud. Selv ville han 
gerne have droppet ud alle-
rede i 2. g. 

På det tidspunkt i sit liv 
var Kenneth Kyrler hårdt 
presset. 

- Jeg vidste ikke, at jeg 
havde en diagnose og jeg 
selvmedicinerede mig med 
forskellige stoffer. Jeg har 
altid følt mig speciel på min 
egen måde. 

Et sabbatår efter gymna-
siet blev til to. »Jeg sad jo 
bare derhjemme og hyggede 
mig med mine kammerater 
og stofferne«, forklarer han 
nu om tiden dengang. 

HAR VÆRET STOFFRI 
SIDEN NOVEMBER ’16

I dag er han stoffri.
- Jeg har været stoffri si-

den 19. november 2016. Jeg 
synes, jeg er kommet langt 
de sidste fire år, siger han. 

Efter sine sabbatår gik 
han i gang med datama-
tikeruddannelsen på Er-

hvervsakademi Dania ud 
fra den betragtning, at en 
karriere skulle han jo fin-
de, og så virkede program-
mering åbenlys, fordi han 
altid har siddet med com-
puteren. Han nåede næsten 
igennem første semester, in-
den det blev for meget. 

- Jeg ville gerne lære pro-
grammering, men det er 
svært, når man er påvirket, 
forklarer han selv om den-
gang, hvor han stadig havde 
et misbrug. 

- Jeg ville gerne stop-
pe med stoffer. Jeg kun-
ne ikke læse en bog, kun-
ne ikke huske noget, så jeg 
skulle være stoffri. Så blev 
jeg sygemeldt fra studiet og 
var igennem en udredning i 
psykiatrien. 

DIAGNOSEN FIK BRIKKER 
TIL AT FALDE PÅ PLADS

- Og så fik jeg diagnosen. 
Det satte nogle brikker på 
plads som i et puslespil. Al-
lerede ved den første sam-
tale blev det konstateret, 
at jeg har Aspergers, siger 
Kenneth Kyrler, der end-
nu engang gik i gang med 
datamatikeruddannelser 
og gennemførte de første 
to semestre, hvor man ar-
bejder selvstændigt og læ-
rer basal programemring, 
men på tredje semester blev 
det mere store projekter og 
gruppearbejde, som falder 
ham svært.  

Derfor er han så glad for, 
at han i april fik lov til at 
begynde på AspIt. Skolen 
har egentlig optag af nye 
hold i januar og august, 
men det var synd, hvis Ken-
neth Kyrler skulle have 
ventet, så han læste selv op 
på første semesters første 
fag, indtil han begyndte at 
følge klassens fag.  

- AspIT er skræddersyet 
til personen selv og er til-
passet til den enkelte per-
son - ikke ligesom andre 
uddannelser, hvor det er 
personen, der skal tilpas-
se sig. Så hvis der er nog-
le hensyn, der skal tages, så 
gør de også det, siger Ken-
neth Kyrler.

- Vi arbejder også med 

Autisme spændte ben for skolegangen:

Kenneth  
er blomstret  
op på AspIT

 b Ejendomshandler

Ulrich Hedegaard Brorson og Anne Dorthea Hedegaard Brorson har erhvervet sig 
fritidshuset på Stranddalen 69 i Eskov for 1.075.000 kroner.

Sælger er Helle Vibeke Motzfeldt, Per Kragh Møller, Henrik Bitsch Hansen og 
Hanne Kragh Møller, som har haft ejendommen siden 25. august 2010.  Salgspri-
sen hed dengang 1.300.000 kroner.

Huset er opført i 1979. Der er ikke registreret større om- eller tilbygninger på 
ejendommen. Ifølge de offentlige registre er der 4 værelser. Derudover er der ét to-
ilet. Den primære opvarmningskilde i huset er kakkelovn eller brændeovn.

Tagbeklædningen på ejendommen er fibercementplader, og facaden er beklædt 
med letbeton.

Det beboede areal er på 69 kvadratmeter, hvilket svarer til en vægtet kvadrat-
meterpris på 14.930 kroner. Købsaftalen blev underskrevet 11. juli, og parterne har 
aftalt, at overtagelse sker 29. december.

Den offentlige ejendomsvurdering lyder på 1,2 millioner kroner. Grundværdien 
udgør 122.300 kroner af vurderingen. 

Ejendommen udgør i alt et areal på 1169 kvadratmeter. 

Stranddalen 69, Eskov

Mads Haubo Korsgaard og Loise Bom Skytte har overtaget huset på Kærmindevej 
2 i Jebjerg for 460.000 kroner. 
Huset er solgt af Kresten Haubo og Peter Haubo Korsgaard, som selv fik papir på 
det 18. september 2013. 

Den offentlige ejendomsvurdering lyder på 720.000 kroner. Heraf udgør grund-
værdien 101.500 kroner.

Ejendommen udgør i alt et areal på 978 kvadratmeter.
Ifølge BBR-registret er huset fra 1972. Der er ikke registreret større om- eller 

tilbygninger på ejendommen. Ifølge de offentlige registre er der 5 værelser.  Der 
er også 2 toiletter.

Centralvarme fra eget anlæg sørger for varmen i huset. Desuden kan man fyre 
ekstra op med en brændeovn. 

Det beboede areal er på 170 kvadratmeter, hvilket svarer til en vægtet kvadrat-
meterpris på 2.527 kroner. Den vægtede kvadratmeterpris tager foruden det bebo-
ede areal også hensyn til udnyttede kælder- og loftsarealer samt øvrige bygninger 
på grunden.  

Handlen blev indgået 1. august. Parterne blev dengang enige om at gennemføre 
ejerskiftet 1. september.

Kærmindevej 2, Jebjerg

Blommevænget 31, Roslev
Anton Sørensen og Karina Hjelmager har erhvervet sig huset på Blommevænget 
31 i Roslev for 950.000 kroner.

Sælger er Martin Pedersen, som har haft ejendommen siden 10. november 2015.
Med købet råder de nye ejere over et boligareal på 170 kvadratmeter, hvilket 

svarer til en vægtet kvadratmeterpris på 5.459 kroner.
Købsaftalen blev underskrevet 16. august, og parterne har aftalt, at overtagel-

se sker 1. oktober.
Den offentlige ejendomsvurdering lyder på 860.000 kroner. Heraf udgør grund-

værdien 113.200 kroner.
Grunden, som ejendommen ligger på, er 1130 kvadratmeter.
Ifølge BBR-registret er huset fra 1978 og har indtil videre ikke været ombygget. 

Boligen omfatter i alt seks værelser.  Der er også to toiletter.
Den primære opvarmningskilde i huset er et fjernvarmeanlæg. En brændeovn 

leverer ekstra varme, når det kniber.
På taget er der fibercementplader, mens ydermurene består af mursten.
Den vægtede kvadratmeterpris tager foruden det beboede areal også hensyn til 

udnyttede kælder- og loftsarealer samt øvrige bygninger.

Fur Landevej 102, Selde
Peter Haubo Korsgaard og Lisbeth Haubo Korsgaard har erhvervet sig huset på 
Fur Landevej 102 i Selde for 93.950 kroner.

Huset er solgt af Anna Mienciuk Meyer, som selv fik papir på det 6. oktober 2010. 
Der er tale om et hus, der er bygget i 1925. Der er ikke registreret større om- 

eller tilbygninger på ejendommen. Det beboede område er inddelt i tre værelser. 
Derudover er der ét toilet.

Den primære opvarmningskilde i huset er centralvarme fra eget anlæg, og så 
kan der suppleres med en brændeovn. Huset har et tag, som er lavet af fiberce-
mentplader, og husets ydervægge er mursten.

Det beboede areal er på 67 kvadratmeter. Dermed ender den vægtede kvadrat-
meterpris på 1.131 kroner. Handlen blev indgået 27. august sidste år, og ejerskif-
tet er aftalt til at blive gennemført 1. september.

Den offentlige ejendomsvurdering lyder på 380.000 kroner. Grundværdien ud-
gør 97.500 kroner af vurderingen.

Ejendommen ligger på et grundstykke, der er 1188 kvadratmeter.
Den vægtede kvadratmeterpris tager foruden det beboede areal også hensyn til 

udnyttede kælder- og loftsarealer samt øvrige bygninger.

Efter en del års pause er Skive Folkeblad atter begyndt at informere om Skiveegnens ejendoms-
handler. Det er blevet muligt på baggrund af ny teknologi, der kan dykke ned i tinglyste handler, 
der i dag er offentligt tilgængelige for alle.

Alle artiklerne er således leveret af Ritzaus Bureau på baggrund af oplysninger fra den digitale 
tingbog og Bygnings- og Boligregistret (BBR).
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elevernes personlige udvik-
ling for eksempel i forhold 
til: »Hvad er dine stærke 
sider?«, fordi mange af dem 
kommer med et lavt selv-
værd, men de har også en 
værdi og kan være en vær-
di på arbejdsmarkedet, si-

ger Charlotte Vestergaard 
Thomasen. 

- Det kan godt være, vi 
ikke er normale, men vi 
er alle unikke, og det sy-
nes jeg er positivt, under-
streger Kenneth Kyrler, 
der drømmer om at arbejde 

med kunstig intelligens og 
maskinlæring, når han er 
færdig på AspIT.

Mange af eleverne kom-
mer videre i uddannelse el-
ler går direkte ud og finder 
beskæftigelse for eksempel 
i et fleksjob. 

Alle landets AspIT-ud-
dannelser holder åbent hus 
på lørdag i forbindelse med 
ApsIT Skolernes Dag.

HANNE SKIBSTED 
skib@skivefolkeblad.dk

Efter en skolegang med 
modvind nyder 23-årige 
Kenneth Kyrler nu at være 
landet i sit rette element på 
ApsIT-uddannelsen i Skive. 
Foto: Lindy Jørgensen

Det, vi ser nu, er en meget, meget mødestabil, arbejdsom og 
pligtopfyldende elev. Det er fantastisk«, siger pædagogisk 

vejleder og underviser på AspIT, Charlotte Vestergaard 
Thomasen. Foto: Lindy Jørgensen


