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Af Casper Vagner Christensen 

 

Kolding: 18-årige Thea Sif Aamand Lorentzen fra Kolding husker stadig en helt bestemt dag fra dengang, 

hun gik i 4. klasse. 

 

Det var dagen, hvor hendes i forvejen lidt besværlige skolegang langsomt skulle begynde at blive mindre 

svær. 

 

Det var samtidig starten på, at Thea Sif Aamand Lorentzen lærte at forstå, hvorfor hun ikke var som sine 

klassekammerater. Få dage forinden var Thea Sif Aamand Lorentzen nemlig blevet konstateret autist. 

 

- Jeg kunne godt mærke, at jeg var anderledes, og jeg ikke passede ind. Jeg ville ikke lege med de andre, 

fordi det ikke gav mening for mig. Det var rart at finde ud af, men det gav også bare et enormt stort hul 

mellem mig og mine klassekammerater på det tidspunkt, siger Thea Sif Aamand Lorentzen. 

 

- Min lærer stod og fortalte om autisme til en 4. klasse, og de forstod det ikke rigtigt. Så nu var jeg bare 

den psykisk handicappede og ikke bare Thea. Det var underligt, husker Thea Sif Aamand Lorentzen, der 

kort efter blev flyttet til en specialklasse. 

 

Gik ned med stress 

Snart står Thea Sif Aamand Lorentzen igen over for en skoledag, som hun nok vil huske i lang tid 

fremover. I midten af august starter hun nemlig på HF i Aabenraa, hvor der findes en særlig linje til folk 

med autisme. Samtidig flytter hun hjemmefra og skal bo alene for første gang. 

 

Pilen pegede ellers ikke på en gymnasial uddannelse. Thea Sif Aamand Lorentzen endte nemlig med at 

gå ned med stress, da hun for tre år siden startede på en erhvervsuddannelse som eventmager. 

 

- Jeg havde store forventninger til mig selv, men kom tilbage til en normal klasse, jeg ikke havde været i 

siden 4. klasse, og det var rigtig hårdt for mig. Pludselig blev jeg drillet igen, pludselig følte jeg mig uden 

for igen. Det stressede mig så meget, at jeg blev nødt til at droppe ud, fortæller hun, der før det havde haft 

to gode år på Efterskolen Epos i Augstenborg. 

 

Stressen fik Thea Sif Aamand Lorentzen hjælp til på CSV, som laver specialundervisning for unge og 

voksne. Siden startede hun på en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), som henvender sig til 

unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Hurtigt 

blev det dog tydeligt, at Thea Sif Aamand Lorentzen var rustet til mere. 

 

- Rent fagligt og intelligensmæssigt hørte hun ikke under STU-målgruppen, men det, hun havde brug for, 

var at se og mærke, hvordan det var at gå i skole igen oven på hendes stress. Så hun kom på STU, så vi 

kunne give hende en blød opstart på skolelivet igen, siger Lene Graa Rasmussen, der var Thea Sif 

Aamand Lorentzens kontaktlærer på STU. 

 

Mange drømme 

Efter et skoleår på STU, som Thea Sif Aamand Lorentzen har været meget glad for, føler hun sig nu helt 

klar til at starte på HF. Linjen for autister ligger for sig selv, og dagene er indrettet for at imødekomme 

deres særlig behov. 

 



- Jeg har det megafedt. Jeg har altid gerne villet på gymnasiet for at kunne udforske, hvor jeg kan komme 

hen i livet, siger Thea Sif Aamand Lorentzen. 

 

Hun har dog svært ved at svare på, hvad destinationen er. For drømme er der nok af. 

 

- Jeg ville gerne være eventmager, og den drøm har jeg stadig. Men jeg gad også godt arbejde med 

blomster, være gartner eller arkitekt. Der er mange ting, og det er hele vejen rundt, siger Thea Sif Aamand 

Lorentzen. 

 

 

 

 

 

 

 


