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barn i forbindelse med, at jeg havde leukæmi. Så tingene kører langsommere for mig. Det er ikke, fordi jeg

ikke kan. Det tager bare lidt længere tid."

Sådan siger David, der er 20 år og EGU-elev. Han er en af de otte unge, der er portrætteret i denne bog. De
unge har en bred vifte af udfordringer, og det kan være svært at afgrænse dem som gruppe. Men typisk er, at

de har flere ting at slås med på en gang. Det kan være neurologiske handicap, indlæringsproblemer og
psykiske vanskeligheder. Det kan også være problemer med at få en uddannelse, et job og en hverdag, der

hænger sammen.
I bogen fortæller de unge åbenhjertigt om deres udfordringer og om, hvordan de håndterer dem. De

professionelle voksne, der er tæt på de unge, indgår som en del af portrætterne. De spiller en væsentlig rolle i
de unges liv, og derfor er det vigtigt at synliggøre dem og deres indsats.

Unge med udfordringer sætter fokus på en gruppe borgere, der ikke er særlig larmende, men som tværtimod
ofte lever en tilbagetrukket tilværelse. Den beskriver også den pædagogiske indsats, der er nødvendig for at

skabe rammer om og struktur på de unges tilværelse.
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