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SOLSTRÅLEHISTORIER FRA
JOBCENTRENES HVERDAG

Over en to-årig periode har chefkonsulent Anette Lyngsø
fra Jobforum i KKR Sjælland været ude med blokken for
at samle solstrålehistorier fra de 17 kommuners jobcentre. Her er et pluk på 10 fra hendes samling.

GIK PÅ APOTEKET

JURIST I HØRKRAM

MENTOR OG KOLLEGA

Plejecenteret Præstevænget
i Nykøbing Sj. har ansat den syriske kvinde,
Asmaa Al Aswad, i den to-årige integrationsgrunduddannelse, IGU. Hjemme i Syrien var
Asmaa hjemmegående, men nu er drømmen
en dag at blive sygeplejerske. Hendes kollega,
sygehjælper Susanne Rasmussen, synes det
er meget inspirerende at have Asmaa som
kollega. Hun stiller spørgsmål ved alt det,
kollegerne gør og rusker på den
måde lidt op i tingene.

Blikkenslagerfirmaet, Finn L. & Davidsen, i
Faxe Kommune går ind for, at der skal være plads til
alle. Og det har tre unge mænd fra Eritrea fået glæde
af. De kommer i 13 ugers praktik og blev senere ansat
som arbejdsmænd. Den ene af dem, Zerzghi Zenawi, har
fuldført danskuddannelse og fået sin kone og tre børn til
landet. Han følges i bil til og fra arbejdet med kollegaen,
VVS-montør Michael Sørensen, som bliver en slags
mentor for ham. På den måde får Zerzghi både hjælp
til at læse breve og til en bedre forståelse af, hvordan samfundet er skruet sammen.

DEN 41. VAR LYKKENS GANG

tekst SIDSEL BOYE

En hjertesygdom og medfølgende depression tvang juristen Karin Scheel væk fra arbejdsmarkedet i tre år. I dag er hun tilbage igen nu som
medarbejder i Hørkram i Sorø. Hørkram tog hende
i praktik på et tidspunkt, hvor hun havde mistet al
selvtillid og krøb langs panelerne. Men i løbet af 15
måneder fik hun vist sit værd og er i dag fastansat
og løser opgaver, som før blev sendt ud til eksterne
advokater. Hørkram er en social ansvarlig virksomhed, og medarbejdernes hjælpsomhed spiller en
vigtig rolle for, at Karin Scheel kom på ret køl.
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Den unge kvinde, Ghousne, fra
Syrien gik en dag ind i Løve Apoteket i
Nykøbing Falster og spurgte apotekeren, om
hun kunne låne nogle fagbøger til at lære dansk.
Ghousne er uddannet farmakonom fra sit hjemland, og inden hun forlod apoteket den dag, havde
hun fået tilbudt en praktikplads. Det har været et
problem, at den syriske uddannelse ikke umiddelbart kan godkendes i Danmark, men mødet
med Løve-apotekeren, Ole Lystrup Iversen,
blev alligevel det bedste i hendes liv,
siden hun kom til landet.

Auto-House i Hvidovre føler sig forpligtet
til at hjælpe unge mennesker. Det fik mekanikerlærling Marcus Brandt glæde af, da han som
18-årig søgte læreplads. Han søgte 40 praktikpladser uden held og fik enten standardafslag
eller ingen svar. Til sidst gik hans frustrerede
forældre til kommunen, og en virksomhedskonsulent skaffede ham et lommepengejob hos Auto-House. Det gik så godt,
at Marcus fik sin læreplads.

YIN OG YANG

REKTOR ANSÆTTER
EN FLYGTNING

LANG VEJ TIL FLEKSJOB

METTE FÅR EN MENTOR

Mette er en ung kvinde med en mild grad af autisme.
Hun er lige flyttet til kommunen med sin familie og har
brug for netværk og struktur. Mette vil være butikselev,
men har et urealistisk billede af sine muligheder. En mentor
går ind med støtte, og efter et års tid er det en virksomhedskonsulent fra Jobcenteret i Lejre, der finder en praktikplads med to måneders løntilskud. Mette beholder
sin mentor de første tre måneder i praktikken, og i den
periode lykkedes det heldigvis også Mette at få en
lejlighed via kontakten til en kollega.

Belinda Lindskov Madsen fik som 21-årig diagnosen OCD (tvangstanker og -handlinger). Hun blev
henvist til psykiatrien og fik medicin uden at få det bedre.
Efter et svært studieforløb med mange afbrydelser blev hun
som 26-årig færdig som sygeplejerske og kom straks i job.
Men det var alt for stressende, og da hun ikke fik hjælp, blev
hun sygemeldt. Det efterfølgende behandlingsforløb gav hende
yderligere diagnoser, som senere viste sig ikke at holde stik. En
arbejdsprøvning på Jobcenter Greve pegede i retning af et fleksjob, men det var hun ikke umiddelbart klar til. Hun kom i et ressourceforløb, hvor hun endelig fik den rigtige behandling hos
en psykolog, der lærte hende nogle teknikker til at styre tankerne. Derefter fik hun praktik i en lægepraksis, hvor hun
efter at have været på vej i fem år i dag er ansat
i fleksjob som lægesekretær.

Rektor Lise Baadsgaard Jepsen,
Niels Steensens Gymnasium, henvender sig til Jobcenteret i Solrød, fordi hun kender en, der arbejder der.
Rektor vil gerne ansætte en flygtning i gymnasiets kantine.
Det bliver den smilende og positive syriske Hadia, der
kommer i løntilskud. I starten går det ikke så godt i kantinen, men Lise Baadsgaard Jepsen giver ikke op. Sammen med virksomhedskonsulenten finder hun en løsning, hvor Hadia arbejder dels i kantinen og dels
i rengøringen. Forløbet bliver til ansættelse i
et barselsvikariat på gymnasiet.

Lederen af Lynge Plejeboliger for demente i Sorø
Kommune stod til at miste en medarbejder gennem
25 år, fordi hun havde fået gigt og havde svært ved en
del opgaver. Men løsningen hentede leder Line Kjærgård Christensen i kommunens personaleafdeling.
Medarbejder Birgitte Holm fik en personlig assistent,
og det blev Anne-Christine Olsen, og i dag er de to
kvinder yin og yang. Et makkerpar, der blomstrer. For
Anne-Christine Olsen betød jobbet, at hun kom på
fode efter at have været nede med en depression.
Hun oplever for første gang forståelse for sin situation og omsorgsfuld ledelse.

TID TIL AT QUILTE

Laila Mogensen, ejer af patchworkbutikken BaliQuilt i Korsør, har tre medarbejdere i fleksjob. De tager sig af så forskellige opgaver som salg, rengøring, administration
og vedligehold af webshoppen. Det giver Laila
Mogensen mere tid til at kaste sig over udvikling
og undervisning i de avancerede sy-teknikker.
Laila Mogensen havde ikke hørt om fleksjobordningen, førend hun en dag fik en
henvendelse fra en kvinde, der gerne
ville i fleksjob. Og så kom Slagelse
Jobcenter ind i billedet.

