Den gode historie
forske
r
o
t
s
n
e
r
ø
g
r
e
m
ti
Når få

l

Det betyder ALT for
mig at have et arbejde
Da 49-årige Malene Gjerlufsen i 2017
fik en blodprop i hjernen som en følge
en hofteoperation, blev hendes verden
helt vendt på hovedet. Men i samarbejde
med en hjerneskadekoordinator og
jobcentrets beskæftigelsesrådgiver, er
Malene tilbage på nedsat tid hos sin
anden familie; kollegerne på Plum A/S.
Det har betydet virkelig meget for mig,
at jeg var omgivet af professionelle,
der ville mig det bedste, fastslår
Malene Gjerlufsen med et dejligt smil.

Jeg plejer at være en korkprop
I august 2017 fik Malene Gjerlufsen en ny
hofte. Hun kom hjem og startede genJeg var lidt nervøs for forløbet med jobcentret, for man hører
optræning, men efter 10 dage fik hun det jo desværre kun de dårlige historier. Men jeg mødte en, der
skidt. Jeg prøvede at kalde på hunden, men kun ville mit bedste, erklærer Malene Gjerlufsen.
der kom ikke rigtige ord ud af munden, og da jeg ville rejse mig op, var jeg lammet i højre
side, husker Malene. Min mand ringede straks 112, og jeg kom hurtigt på hospitalet.
Efter 6-7 timer begyndte talen at vende tilbage og i løbet af et døgn fulgte kræfterne
i højre side med, så jeg regnede med at komme mig helt, fortæller Malene, der dog kom
hjem til en helt anden virkelighed. I starten fornægtede jeg skaderne, for jeg ville bare
tilbage på arbejde og have mit liv tilbage. Jeg plejer at være sådan en korkprop, og jeg
nægter at gå ned, tilføjer hun med et smil.
Vi har faktisk været nødt til at bremse Malene lidt
Jeg var lidt nervøs, da jeg mit forløb på jobcentret begyndte, for man hører jo kun de
dårlige historier, husker Malene. Men jeg kunne hurtigt mærke, at Regitze, var et rigtig
fint menneske, der kun ville mit bedste, tilføjer hun.
Beskæftigelsesrådgiver, Regitze Adler Hansen, fik Malenes sygedagpengesag i forbindelse
med hofteoperationen, men blev samtidig kontaktet af en hjerneskadekoordinator, som
kunne fortælle om Malenes blodprop i hjernen, og kognitive skader i forhold til overblik,
koncentration, tempo og forstyrrelser fra omgivelserne. Jeg vurderede, at det ville være
for hårdt for Malene både fysisk med hoften og i forhold til de kognitive skader at komme
i Jobcentret, så vi har kun mødtes hos hende eller på arbejdspladsen, fortæller Regitze
Adler Hansen. Jeg mødte en borger, der var meget ramt, men samtidig kun tænkte på,
hvordan hun kunne komme hurtigst muligt tilbage på job – så vi har måttet bremse
hende lidt, bemærker Regitze Adler Hansen med et smil. I første omgang var vi i hvert
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fald nødt til at have lægelig dokumentation for,
at en praktik på hendes arbejdsplads ikke ville
forværre situationen.
Det var hårdt at acceptere, jeg aldrig kom
tilbage på fuld tid
I marts 2018 begyndte jeg langsomt at komme
tilbage på jobbet i praktik, fortæller Malene
Gjerlufsen videre. Vi startede med 2x2 timer.
Det passede fint, at min arbejdsplads, Plum A/S,
lige havde fået en opgave hjem, der hverken
krævede jeg passede maskiner eller udfyldte
papirer. Efter en periode begyndte jeg selv at
Jeg har både været Malenes beskæftigelsesrådgiver og
læsse
timer på, for jeg troede stadig, det var
virksomhedskonsulent, så hun kun skulle koncentrere
sig om én person fra jobcentret, fortæller beskæftigel- et spørgsmål om træning at komme tilbage på
sesrådgiver, Regitze Adler Hansen. Det kan vi kun gøre fuld tid. Jeg væltede med et brag, og der gik en
undtagelsesvist ift. ressourcer, men i Malenes tilfælde
længere periode med at justere i tiden for at
måtte vi tage hensyn til de kognitive skader, så hun
ikke knækkede i processen.
finde det rigtige niveau. Regitze og hjerneskadekoordinatoren Maria måtte bremse mig flere gange, og minde mig om, at vi skulle finde
et niveau, som kunne fungere resten af mit liv. Så nyttede det jo ikke, at jeg var helt
ødelagt, når jeg kom hjem.
Det har krævet justeringer - både på jobbet og privat
Det var en rigtig hård proces at sande og acceptere, at jeg aldrig kom på fuld tid igen –
og det var et kæmpe nederlag, husker Malene alvorligt. Jeg har altid tænkt, at man skal
løfte i flok, og bidrage med det vi kan, for at passe på dem, der ikke kan. Og pludselig
følte jeg ikke, at jeg kunne bidrage ordentligt mere. Det fik mig til at føle mig mindre
værd. Jeg synes stadig, det er svært at udtrykke over for andre, at 15 timer fylder lige
så meget for mig, som 37 timer gør for andre. Og det kræver justeringer – også i forhold
til tingene derhjemme og mit sociale liv. Jeg har bl.a. købt mig til rengøringshjælp og må
acceptere, at jeg ikke længere kan holde til sociale aftaler i hverdagene.
Jeg føler mig værdsat
Jeg har været på Plum A/S i 13 år, og de er min anden familie, erklærer Malene med et
kærligt smil. Vi passer godt på hinanden, og kan snakke om alt. Det er helt sikkert pga.
kendskab, erfaring og tryghed på PLUM, at jeg kan arbejde 15 timer, og ikke endnu
mindre. Mine kolleger ved, at jeg på en frisk torsdag kan arbejde og snakke samtidig
den første time eller to – men også, at når jeg tier stille, er det fordi, jeg ikke kan holde
koncentrationen om begge dele mere. Jeg kan trygt sige til og fra, og ved de passer på
mig. Jeg er super taknemmelig for, at Plum A/S ikke bare sagde, ”det er sgu for besværligt
Malene - God bedring og god vind”, tilføjer hun med et smil. Jeg føler mig meget værdsat
på min arbejdsplads, når de indretter tingene, så jeg kan klare dem, for at de kan beholde
mig. Det er virkelig en god følelse, slutter Malene Gjerlufsen.
Aktuelt afventes Malenes sag at komme for Rehabiliteringsteam, hvor det skal afgøres, om hun kan
tilkendes fleksjob 15 timer/uge med 50 % effektivitet.
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Jeg går glad på arbejde
hver dag
Det er sjældent, jeg har haft det SÅ godt med at komme på arbejde, fortæller
en meget glad og tilfreds Allan Larsen. Siden en knallertulykke i ungdommen
har han kun haft én funktionel arm, og det har medført en del udfordringer
i arbejdslivet. Men efter tilkendelse af et fleksjob og en fastansættelse i
ABC-Lavpris i Glamsbjerg, har han både ramt det rigtige niveau – og den helt
rigtige arbejdsplads.

Fuld tid blev ikke ved med at hænge sammen
Jeg kørte galt på knallert som 17-årig, og fik nervebanerne revet over til venstre arm,
som jeg slet ikke kan bruge, starter 41-årige Allan Larsen fra Glamsbjerg sin fortælling.
Herudover slog jeg hovedet, så min korttidshukommelse kan også drille. Jeg skulle have
været klejnsmed, men det kræver to arme, så jeg måtte bruge nogle år på at finde mig
selv på ny i forhold til job og uddannelse. Jeg har prøvet alt fra ufaglært arbejde som
vinduespudser til selvstændig distributionsvognmand og supervisor på et distributionskontor i Odense.
Jeg blev tilkendt et fleksjob i 2015
Over årene er jeg blevet fysisk dårligere, erkender Allan Larsen. Når jeg kun kan bruge
højre arm, trækker jeg lynhurtigt skævt og får smerter i nakke/ryg og skulder, og de
smerter er tiltagende, uddyber han. Jeg prøvede den handicapkompenserende ordning,
Personlig Assistance, i en ansættelse som kontorFakta om Personlig Assistance:
Personlig assistance kan anvendes til
assistent, men det hang ikke rigtig sammen. Da jeg
medarbejdere, som har behov for støtte til
blev ledig i maj 2015, blev jeg derfor samtidig sygenogle konkrete arbejdsopgaver (ikke selve
meldt, og måtte erkende, at min krop ikke kunne holde indholdet i arbejdet), de ikke kan udføre
selvstændigt på grund af en varig funktionstil at fortsætte på fuld tid og ordinære vilkår. Jeg fik
nedsættelse. Opgaverne kan både være af
et jobafklaringsforløb og blev i marts 2017 tilkendt et fysisk, psykisk eller social karakter.
Virksomheden kan enten vælge at ansætte
fleksjob; 20 timer/uge med 50 % effektivitet.
en udefrakommende person eller frikøbe en
Niveauet passer mig fint – så skal jeg ikke prøve at
eller flere kollegaer til at fungere som
løse opgaverne lige så hurtigt som de andre, erklærer personlig assistent. Virksomheden aflønner
den personlige assistent og modtager
Allan med et smil.
herefter løntilskud fra jobcentret.
Op på hesten igen
Som ledig fleksjobber søger Allan en opslået stilling i en lokal virksomhed. Jeg fik faktisk
jobbet. Men de havde ikke afklaret ansættelsen af en fleksjobber med hovedkontoret i
Irland, så de måtte trække ansættelsen tilbage igen, husker han. Og så måtte jeg jo op
på hesten igen. Min beskæftigelsesrådgiver sendte mig til en anden aktør, Team Aktiv.
Det var en rigtig god oplevelse, da jeg både blev mødt med sparring og masser af gode
ideer - det var meget motiverende, understreger Allan. Jeg bankede på hos ABC-lavpris,
og kom i praktik i oktober 2017.
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Alle skal have en chance – uanset
udfordringer
Jeg havde lige overtaget butikken,
så jeg havde super travlt, fortæller
bestyrer af ABC-Lavpris i Glamsbjerg,
Kasper Aul. Men selvfølgelig skulle vi
have Allan i praktik. Det er min klare
holdning, at alle skal have en chance
uanset udfordringer – og den holdning
stemmer heldigvis overens med
butikkens.
Vi startede med en praktik, og jeg
kunne hurtigt se et klart potentiale i
Alle der gerne vil, skal have en chance, og vi så hurtigt at Allan
Allan. Jeg havde endnu ikke et overblik (tv) matcher os godt både som arbejdskraft og kollega, fremhæver
butiksbestyrer af ABC-Lavpris i Glamsbjerg, Kasper Aul (th), som har
over, hvad jeg havde af økonomi til
fastansat Allan Larsen i fleksjob pr. 1. oktober. Allan er en sindssygt
ansættelser, så vi forlængede med en behagelig fyr, der både er jordnær og smilende, fremhæver Kasper
måned – også for at se hinanden bedre Aul. Og så er han tilpas flabet til at passe ind i jargonen hos os,
tilføjer han og sender Allan et lunt grin.
an. I løbet af perioden så jeg, at Allan
aldrig sagde nej til en opgave, til trods for han kun har en funktionel arm. Han tager
altid udfordringen op, og han brokker sig aldrig. Så har der naturligvis været opgaver,
vi måtte evaluere på, og hvor vi efterfølgende har erkendt, at vi kunne bruge hans
ressourcer bedre på andre opgaver, fortæller Kasper Aul.
Allan er tilpas flabet til os
Allan kom ind i butikken på et tidspunkt, hvor vi både havde brug for det, han kunne –
og for noget luft i opgaverne, påpeger Kasper Aul. Samtidig har det været til Allans
fordel, at han var min første nye praktikant, og at ideen var god. Og så er han en
sindssygt behagelig fyr, der både er jordnær og smilende, fremhæver han. Vi har stort
fokus på personlighed i butikken, og Allan matchede os rigtig godt. Han er tilpas flabet,
tilføjer Kasper Aul, og sender Allan et grin. Det skal være sjovt at komme på arbejde, og
det er vigtigt, at vi har det godt.
ABC-Lavpris er et rigtig godt match
Jeg synes, jeg har fået en rigtig god behandling i Jobcentret, hvor jeg er blevet mødt
med optimisme og tiltro, fastslår Allan Larsen. Jeg synes, at de forskellige beskæftigelsesvejledere har været gode til at komme med tilbud og input, og jeg var glad for, at de gav
mig tilbuddet ved Team Aktiv.
Jeg er virkelig glad for at ABC-Lavpris har fastansat mig, for det er sjældent, jeg har
haft det SÅ godt med at komme på arbejde, fastslår Allan endvidere med et stort smil.
ABC-Lavpris er et rigtig godt match på både arbejdsopgaver og kolleger. Jeg har hele
tiden haft en god kemi med alle, og vi laver ret meget sjov og spas med hinanden. Vi
har et virkelig godt sammenhold og arbejdsmiljø, og der en super fleksibilitet omkring
mig, som rummer, at det kan svinge, hvor meget jeg kan holde til, slutter en glad Allan
Larsen.
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Min arbejdsglæde er stor
– også på de dårlige dage

Da Nicklas Lyng Gadeberg fra Assens i 2017 i forbindelse med en arbejdsulykke
pådrog sig både skader og kroniske smerter til følge, var der tvivl om den unge
far til 2 nogensinde ville komme tilbage på fuld tid. Det var en forfærdelig tid,
fortæller han, men i Jobcentret blev jeg heldigvis mødt af et menneske og ikke
bare en lovgivning, og det var en kæmpe motivationsfaktor for mig. Og da jeg
var fysisk klar, blev jeg matchet med de helt rigtige arbejdsopgaver på den helt
rigtige arbejdsplads, fortæller en strålende glad Nicklas, der i november blev
ansat på fuld tid hos AG Snus i Assens.

Jeg har mega gode kolleger her på AG Snus, som hjælper
mig med at huske, at jeg skal passe på mig selv, fortæller
en glad Nicklas Gadeberg, der har fået job efter en slem
arbejdsulykke og 1½ års sygemelding og genoptræning.

Jeg blev mødt af et menneske
34-årige Nicklas Gadeberg er uddannet skibsassistent, men da han begyndte at stifte familie,
fik han sig i stedet et ufaglært job på land. Han
var lige blevet far for anden gang i 2017, da
han på en tidligere arbejdsplads falder 2 meter
ned fra en stige og beskadiger knæ, nakke og
lænd. Det var forfærdeligt at komme til skade,
husker Nicklas Gadeberg alvorligt. Men i Jobcentret
fik jeg Henrik Holst som beskæftigelsesrådgiver,
og han har bare været super, fastslår Nicklas.
Henrik Holst var en stor motivation for mig, og
han holdt mit humør højt hele vejen igennem.
Fra vores første møde i Jobcentret mødte jeg et
menneske – ikke bare en beskæftigelsesrådgiver
– og jeg ringer faktisk stadig til ham ind imellem
for at fortælle, hvor godt det går, smiler Nicklas.

Jeg var bange for, at jeg aldrig ville komme på fuld tid igen
Henrik Holst fastholdt, at jeg skulle tage den tid, jeg havde brug for i forhold til at blive
klar til arbejdsprøvning. Han bevilgede mig bl.a. træning ved Quick Care, og det var rigtig
godt både at træne, og at komme lidt ud.
Det var forfærdeligt at gå sygemeldt. Jeg har altid arbejdet, og når man sejler er
arbejdsmoralen ret stærk. Der var også mange tanker om det at være både forsørger og
rollemodel som far til 2 små børn.
Da det gik op for mig, at skaderne havde medført kroniske smerter, og at jeg ikke bare
blev ok igen, gik jeg helt ned med flaget – også i forhold til arbejdsmarkedet. Da var jeg
alvorligt bange for, at jeg aldrig ville komme på fuld tid igen. Men igen blev jeg mødt og
forstået af Henrik Holst, som bl.a. fik mig på Stress- og depressionshåndtering. Her fik
jeg både sat ord på og en forklaring på tankerne, og jeg kunne begynde at sætte mål
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for de ting, jeg gerne ville genvinde. Forløbet
gav mig motivationen tilbage. Jeg kunne jo se,
jeg ikke var var alene med at have det sådan,
og så tænkte jeg, ”op på hesten”.
Arbejdsglæden er stor – også på de dårlige
dage
I sommer startede jeg i praktik 3 x 3 timer/uge
ved AG Snus i Assens, fortæller Nicklas videre.
Virksomheden har været et perfekt match, der
har virksomhedskonsulenten virkelig gjort det
godt, understreger han. Jeg var selvfølgelig
træt, da jeg startede praktikken, og der var
AG Snus er virkelig en dejlig arbejdsplads med mega
gode kolleger - og en god chef, fastslår Nicklas og
også nogle skånehensyn, jeg skulle overholde
et skævt smil til sin chef, Tina Gorm (th). Hun
– og de er der stadig. Men det har ikke været et sender
kvitterer drillende med et ”fedter du for mig”? Kemien
problem, for jeg har kolleger, der passer på mig med mellem dem har været super fra første færd, og
det kan mærkes.
og husker mig på at passe på mig selv.
Jeg bliver også træt nu, og der er både fysisk gode og dårlige dage, erklærer Nicklas.
Men arbejdsglæden er stor, og jeg er glad for at komme afsted og være sammen med
mine kolleger. Jeg har altid haft arbejdsglæde, men den er bestemt blevet større,
fastslår han.
Han lignede lidt en bølle
Førstehåndsindtrykket var, at han lignede en bølle med alle sine sømandstatoveringer,
husker Nicklas’ chef, Tina Gorm, om det første møde med sin nye medarbejder. Men
så åbnede han munden, og jeg mødte den søde og smilende fyr, han er, og min næste
tanke var, at det her nok skulle blive ok, tilføjer hun og sender Nicklas et stort smil.
Virksomhedskonsulenten havde fortalt om en ung mand, der gerne ville tilbage på
arbejdsmarkedet, men skulle undgå for hårdt, fysisk arbejde, så jeg sagde, ”kom og kig,
så prøver vi det af”.
Vi var ude og kigge i produktionen og blev enige om, at der var masser af opgaver, han
kunne håndtere. Vi kunne godt se det på ham de dage, hvor han kom og havde det
skidt, men så var der plads til, at han kunne tage den lidt med ro, fortæller Tina Gorm.
Muligheden for at blive ansat var en gulerod
Nicklas er en glad og smilende medarbejder, lyder beskrivelsen fra Tina Gorm. Han er
meget positiv og får noget fra hånden. Derudover er han meget nysgerrig på opgaven
og vil gerne lære, så da han var kommet godt op i timer, kunne jeg fortælle ham, at hvis
han nåede op på fuld tid, ville vi gerne ansætte ham, fortæller hun.
Det var virkelig en god gulerod, byder Nicklas ind.
Jeg kan stadig komme hjem og være træt og have smerter, og det er ret hårdt, når man
har to små børn. Men der er flest af de gode dage, fastslår han. Og det har betydet alt
at komme på arbejdsmarkedet igen – og at få et job, jeg kan holde til, slutter Nicklas
med et stort smil.
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Jobcentret skal ikke
komme til at fortryde
den chance, de gav mig

Efter 15 år med store rygoperationer og alvorlige smerter, har 46-årige Lars
Henrik Lind fået sit første fleksjob i Jobcenter Assens’ administration - og det er
han vildt glad for. Jeg er gået fra at føle mig ubrugelig til at være den, man går
til, fordi der er brug for min viden.
Det giver mening med livet, erklærer Lars Henrik Lind med et stort smil.
Jeg blev sendt hjem med øvelser
Jeg var netop blevet færdiguddannet på universitetet som filosof og havde en stor
karriere som etisk rådgiver planlagt, da jeg mærkede noget gik galt i ryggen under en
flytning, starter Lars sin historie. Året var 2004 og jeg var nygift og i starten af 30’erne.
Måske var det derfor min læge ikke mente, der kunne være noget alvorligt galt med min
ryg. Jeg blev i hvert fald sendt hjem med øvelser. Jeg kom tilbage flere gange, da smerterne
både blev ved og blev værre, men fik bare flere øvelser og mere smertestillende. Til
sidst lavede jeg øvelser 3x30 min dagligt. Jeg var i mit livs form – men jeg havde det
mildt sagt ad helvede til. Til sidst insisterede jeg på, at de scannede mig. Lægerne
måtte indoperere 2 kunstige discs for at oprette skaderne efter de 3 diskosprolapser
scanningen viste, husker han.
Anden gang knuste mine drømme
Efter den første operation gik det godt 1½-2 år.
Jeg kæmpede for at vende tilbage på karrieresporet, men der var kommet et hul i CV’et efter
universitetet, så det hele skulle løbes i gang
igen, fortsætter Lars. Men drømmen var
intakt, og jeg holdt økonomien ved lige med et
job som møbelsælger, som jeg også havde haft
som studerende. Samtidig var jeg lige blevet
far. Jeg havde lige lagt min 3 mdr. gamle datter
på puslebordet, da ryggen kollapsede og
alt gik i kramper. Det viste sig at vævet var
vokset sammen om de nye discs, så nerverne
igen var kommet i klemme. Operationerne
der blev forsøgt, virkede ikke optimalt, og
der fulgte 7 års smertehelvede med mere
Jeg havde for mange opgaver til 15 timer, og sad på min
og mere smertestillende, der endte med at ugentlige fridag og var næsten stresset over at have fri. Derfor
har jeg bedt om at komme op på 20 timer, så jeg kan nå det
lægge mig helt ned.
hele, og det går supergodt, fortæller en glad Lars Henrik Lind
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Mine drømme om at komme tilbage på karrieresporet blev helt knust, og det gjorde
virkelig ondt, husker Lars tilbage. Jeg følte mig ubrugelig, og tænkte at det måske var
bedre, jeg slet ikke var her. Heldigvis fik jeg sagt det højt, så jeg fik hjælp til at fokusere
anderledes, og huskede på, jeg skulle være der for min datter.
En dokumentar ændrede det hele
Jeg kom på smerteklinik, hvor jeg i en forbigående bemærkning nævnte, at jeg havde
set en dokumenter om Jason Watt, der fik sat en chip ind for at modvirke fantomsmerter
i benene. Det viste sig at netop den metode var der en læge på OUH, der var ved at skrive en Ph.d. omkring, og sådan blev jeg kandidat til operationen. Metoden går ud på, at
der sendes signaler til hjernens smertecenter, så det bliver forvirret og lukker ned. Det
blev først afprøvet med at apparat uden på kroppen om det var noget, der ville virke, og
om jeg kunne forliges med den summende følelse signalet giver i ryggen, og det viste
sig, jeg havde rigtig god effekt af det. Så i foråret 2016 fik jeg indopereret permanente
elektroder og batterier.
En ny tilværelse som alenefar
Det var vildt at have en næsten smertefri krop, for en krop i smerter spænder hele tiden
op og sender flere smertesignaler, husker Lars begejstret. Nu kunne jeg træne igen og
bruge ryggen – med hensyn til mine skader.
Sygdomsforløbet havde desværre ødelagt mit ægteskab, så jeg skulle også vænne mig
til en tilværelse som alenefar med to børn på 2 og 6 år. Men det kunne lade sig gøre.
15 års sygdomsforløb lærer en at forberede sig på alt inden man tager hjemmefra,
bemærker Lars med et skævt smil.
Jeg troede egentlig, det var et hop på vejen
Operationen betød også, at der kunne arbejdes mere intenst på at få mig i det fleksjob,
jeg havde fået tilkendt undervejs.
Jeg kom i praktik på Jobcenter Assens med administrative opgaver, og det endte med,
at jeg blev ansat i 15 timer med blæksprutteopgaver og skånehensyn til stress. Da jeg
først kom i gang, kunne jeg alligevel godt arbejde med deadlines, og jeg begyndte at
tage selvstændigt fra.
Det var fantastisk at opleve, at når jeg ikke var på smertestillende, kunne jeg bruge
mine evner til at tænke og analysere igen. Som resultat af omrokeringer og fyringer sad
jeg pludselig i et job med både udfordringer og pres – og kunne klare det, konstaterer
Lars. Det var faktisk ret tilfredsstillende.
Jeg er lykkelig for mit job, erklærer Lars med et varmt smil. I første omgang troede jeg,
det var et hop på vejen for at få en indkomst, men det er blevet så meget mere.
Jeg sidder med ansvar for hjælpemidler på arbejdspladserne i Assens Kommune, og er
blevet en folk kommer til, fordi, jeg har en viden om tingene. Jeg har et formål i mit job,
og føler jeg udretter noget, og det er da en fantastisk følelse. Jeg har behov for at hvile,
når jeg kommer hjem, og skal respektere mine grænser, for ellers går det galt. Men det
er så fedt at kunne lave noget. Det er en gave, jeg føler, jeg har fået tilbage, og Jobcenter
Assens skal ikke komme til at fortryde den chance, de har givet mig, fastslår Lars.
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IGU i Café Banken – en
gevinst for alle parter

Café Banken i Assens fastansatte ved årsskiftet den 25-årige syriske flygtning,
Basel Mahmoud, efter han havde færdiggjort sin IGU i caféens køkken. Basel er
Café Bankens første IGU elev, men caféens ejer, Dean Coles, er helt klar til at få
en ny IGU elev. Det er et system, der fungerer godt for alle parter, fortæller han.
Du skal lære dansk først

Basel Mahmoud kom til Danmark fra
Syrien for 4 år siden. Jeg ville gerne have
et arbejde, så jeg kunne tjene nogle penge
og hjælpe til i familien, fortæller han.
Derfor tog jeg fat i Jobcentrets
virksomhedskonsulent, Araz, og bad ham
hjælpe mig. Araz fortalte mig, at jeg var
nødt til at lære det danske sprog først,
så jeg fortsatte på sprogskolen. Der gik
næsten et halvt år mere, og så begyndte vi at lede efter praktikker. Efter en
praktikperiode et andet sted, kom jeg til
Café Banken i Assens, hvor jeg efter en
måneds praktik og en løntilskudsperiode
kunne jeg påbegynde min 2-årige IGU,
fortæller Basel Mahmoud med et stort smil.

25-årige Basel Mahmoud arbejdede som møbelsnedker sammen
med sin far i Syrien, men nu er det hans drøm at tage en uddannelse
som kok. Uddannelse er vigtigt i Danmark, understreger han.

Første - men ikke sidste IGU-elev i Café Banken

Basel er Café Bankens første IGU elev, men han bliver ikke den sidste, fastslår caféejer,
Dean Coles, der selv oprindeligt er fra England. Jeg påtænker allerede at starte en ny,
fortæller han. Jeg er meget tilfreds med systemet. IGU-aftalen er god for alle parter, og
jeg har kun haft gode erfaringer med syriske praktikanter i caféen. De er ekstremt fleksible og de arbejder hårdt. De springer ikke over, hvor gærdet er lavest, og de skuffer
dig ikke, understreger caféejeren, og tilføjer at han har haft ærgerlige erfaringer med
personale, der sprang fra lige inden den travle forårs- og sommersæson.
Basel arbejder i køkkenet, og jeg er meget tilfreds med det, han laver, bekendtgør Dean
Coles. Han startede uden erfaring, og har i løbet af de to år udviklet sig til en fyr, jeg
virkelig stoler på og er afhængig af, så det var naturligt at ansætte ham, da IGUforløbet blev afsluttet.

Lange bønner eller Haricot Verts – vi finder ud af det.

Det kan give lidt ekstra sproglige barrierer, når chefen helst taler engelsk, og eleven
kun taler en smule dansk. Dean ved godt, jeg er ny i Danmark og også ny på arbejdet,
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fortæller Basel Mahmoud, så selvom
det kan være svært, er det også sjovt.
Nogle gange taler han engelsk til mig,
og så svarer jeg ham; ’jeg forstår ikke
engelsk, bare snak dansk til mig’, griner
han. Nogle gange arbejder vi sammen
med en af de andre tre kokke i
køkkenet. Så kan de forklare mig tingene
på dansk. Og så har vi brugt Google
Translate, tilføjer han med et smil.

Basel Mahmoud er hårdtarbejdende og fleksibel, og han har på de to
år IGU’en har varet udviklet sig til en medarbejder jeg virkelig stoler på
og er afhængig af, fortæller caféejer Dean Coles.

Basel kalder dem lange bønner, og jeg
siger Haricot Verts eller nogle gange
green beans, bemærker Dean Coles
med et grin. Men vi finder ud af det,
og det første vi gjorde, var i øvrigt at
sætte labels på tingene med de danske
navne, tilføjer han.

Alle skal have en chance

Men er der en speciel baggrund for at tage en syrisk flygtning ind på sin arbejdsplads
og give ham en chance? Jeg synes overhovedet ikke, det burde være et spørgsmål, om
man skal give folk en chance, fastslår Dean Coles.
Selvfølgelig skal man det! I har et fantastisk uddannelsessystem i Danmark. Det kan godt være folk beklager
sig over det, men I bruger flere penge på uddannelse
end nogen andre lande i verden. Det gør I for at give
Fakta om IGU:
folk en rigtig god start. Nogle af de folk, jeg har haft i Med IGU får man som flygtning (eller familiesammenført til flygtning) mulighed for
praktik her, har ikke været så heldige. Overhovedet. Så midlertidigt at blive ansat og opkvalificeret i
hvis du ikke hjælper folk, vil det bare give problemer i en virksomhed.
varer 24 måneder, hvoraf de 20
fremtiden. At få folk i arbejde, at give dem en uddannelse, IGU-forløbet
uger tilrettelægges som skoleundervisning på
de kan bruge, er den første trædesten på vejen, og i
fuld tid - i samarbejde med virksomheden.
Formålet er, at flygtningen gennem praktisk
dag drejer livet sig om trædesten.

erfaring, sproglig og faglig opkvalificering
(fx via ophold på SOSU-skolen) får så mange
kvalifikationer og kompetencer, at vedkommende
Nu drømmer Basel om kokkeuddannelsen
gennemføre en erhvervsuddannelse eller
I Syrien arbejdede Basel Mahmoud som møbelsnedker kan
blive ansat på almindelige vilkår.
sammen med sin far. Men er det stadig hans drøm?
Den praktiske del af uddannelsen skal give
viden og færdigheder i funktioner, der er
Nej, jeg skal være kok, svarer Basel hurtigt. Det var
relevante på arbejdsmarkedet, konkrete
nok ikke planen i starten, men når kunderne fortælarbejds- og samarbejdserfaringer, der kan sikre
den varige tilknytning til arbejdsmarkedet,
ler mig, at jeg har lavet noget mad, der smager rigtig
samt indsigt i strukturen og arbejdsforholdene
dejligt, så bliver jeg rigtig glad, forklarer han. Jeg skal på en arbejdsplads.
Skoleundervisningen skal bidrage til sproglige
lige være færdig med sprogskolen først, og bagefter
erhvervsrettede kvalifikationer
skal jeg tage en dansk 9. klasse. Og efter 9. klasse vil færdigheder,
og kompetencer samt en bredere forståelse
jeg på Teknisk Skole. Jeg vil prøve, og håber at få en
for erhvervede praktiske erfaringer og forududdannelse, for det er vigtigt at have en uddannelse i sætningerne for fortsat uddannelse.
IGU-forløb kan bruges af flygtninge og familieDanmark, slutter Basel Mahmoud.
sammenførte i alderen 18-40 år, der har boet i
www.jobcenterassens.dk 25.02.2019 Danmark i under 5 år.
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Det er vigtigt, man også
selv tager et ansvar
Da den nu 60-årige Niels Lyngbakke røg alvorligt ned med stress for anden
gang indenfor 2 år, var han ved at miste modet på arbejdsmarkedet. Men en
lidt overraskende ADHD-diagnose, et fantastisk forløb ved Jobcenter Assens
og den helt rigtige arbejdsplads fik ham på andre tanker. Jeg føler mig
super heldig, stråler Niels Lyngbakke, der i dag er ansat 12 timer/uge ved
Egeskov Slots museumsafdeling.
Der har altid været fuld knald på mig

Jobbet på Egeskov er en gammel drøm, der går i opfyldelse,
fortæller Niels Lyngbakke. Jeg er uddannet automekaniker,
og har altid interesseret mig for mekanik - især det, der kan
flyve. Og i Museumsafdelingen er jeg sammen med andre, der
nørder med de samme interesser, bemærker han med et glimt
i øjet - her foran veteranmuseets helikopter.

Jeg har altid haft damp i kroppen, og det har
drillet mig og givet mig mange øretæver i
livet, starter 60-årige Niels Lyngbakke sin
fortælling. Mine tidligere kolleger sagde lidt
grinende, at jeg kunne løbe på væggene, for
jeg var altid lidt ekstra på farten for at brænde
krudtet af. Når jeg ikke kunne brænde
krudtet af, kom det ud på en anden måde, og
så har folk også oplevet mit temperament,
fortæller Niels eftertænksomt. Dampen har
også medført fuld knald på fritiden, hvor jeg
bl.a. har sprunget en del i faldskærm, men
måtte desværre stoppe pga. brækket fod.
Jeg har også et par diskosprolapser, som jeg
holder i ave med fitness tre gange ugentligt,
og det bliver jeg ved med, fastslår Niels.

Chefen manglede forståelse for, at ting tager tid

I 2014, hvor jeg var ansat på et reservedelslager, faldt jeg ned fra en stige og brækkede
min hofte. Der var ikke den store forståelse for, at jeg lige skulle komme mig, for der var
en på vej på barsel, og jeg blev presset til at komme tilbage lidt for hurtigt. Et halvt år
senere blev jeg sygemeldt med stress, og det tog mig yderligere et halvt år at komme
mig, plus 4 måneders gradvis tilbagevenden. Min chef spurgte hele tiden, hvornår jeg
kunne komme på fuld tid, og det pressede mig unødigt og ødelagde fuldstændig min
tillid til ham, forklarer Niels alvorligt. Jeg kæmpede for at hænge sammen, men i februar
2017 gik jeg ned igen med et ordentligt brag. Jeg sad pludselig midt i en telefonsamtale
på jobbet, og kunne hverken snakke eller gå, og jeg blev akut sygemeldt af min læge.

ADHD-diagnose som 59-årig

Via mit forsikringsselskab fik jeg en stresskonsulent, der fulgte op på mig hver uge.
Samtidig betalte de psykologhjælp og lønsikring. Da psykologen stoppede fik jeg et forløb
ved en psykiater, som efter et par samtaler spurgte, om jeg nogensinde var blevet
screenet for ADHD. Jeg fik diagnosen som 59-årig, og sammen med den fulgte en
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medicinering, der giver mig støtte til at stoppe op og styre temperamentet. Samtidig
har jeg haft en fantastisk beskæftigelsesrådgiver i jobcentret, Emine Belek. Hun har
favnet mig på en måde, der har overrasket både mig og den bisidder, jeg har haft med fra
fagforeningen. Jeg kan ikke rose hende nok for den måde, hun både har været forstående
og givet mig plads.

Jeg kom selv med idéen

Forsikringsselskabet har en 2 års grænse for lønsikring, så jeg kom selv og sagde, at nu
ville jeg altså afprøves i en praktik. Emile Belek og jeg vidste begge, at der var skånehensyn i forhold til både ADHD, diskosprolapser og kognitive skader efter depressionerne,
så hun bad mig gå hjem og tænke over, hvad det var, jeg kunne tænke mig. Da vi mødtes
igen, havde hun indkaldt en virksomhedskonsulent, Marlene Ollerup. Selvom Marlene
selv havde ideer med til mødet, var hun helt klar, da jeg fortalte, jeg bl.a. gerne ville på
Egeskov Slot. Hun ringede til Egeskov og fik kontakt med Peter Bundgaard, som gerne
ville starte en praktik.

Niels har været god hele vejen

Vores generelle holdning her på Egeskov er, at alle
skal have en chance og vi har mange i arbejdsprøvning hos os, fortæller Niels’ daglige leder, Peter
Bundgaard. Jeg fik i efteråret et opkald fra Jobcentret
om en afprøvning af Niels, der var uddannet
mekaniker og kunne lidt af hvert. På daværende
tidspunkt var vi ved at lukke ned for vinteren, så det
var et fint tidspunkt at starte en praktik, hvor vi ikke
Vores greve plejer at sige, at alle på Egeskov er ansat
kendte omfanget af Niels’ ressourcer, husker Peter pga. deres empati, for vi er afhængige af, at folk kan
Bundgaard. I starten har Niels været en bonushjælp begå sig blandt publikum. Han anerkender ofte sine
og har været rigtig god til at ansætte
– en hjælp vi har været glade for, men ikke noget vi medarbejdere,
en masse ildsjæle, refererer leder af Museumshar baseret hverdagen på. Niels faldt rigtig fint ind, afdelingen, Peter Bundgaard tv. Det er en fantastisk
og på Egeskov er det en fordel at kunne lidt af hvert rar arbejdsplads, hvor folk bekymrer sig om hinanden
og giver plads, supplerer Niels Lyngbakke th.
til de meget forskellige opgaver, vi har, smiler Peter
Bundgaard. Vi har hele tiden haft en aftale om, at Niels skal sige fra, og kollegerne ved, at
hvis det sker, så er det ok. Og så er opgaverne tilrettelagt, så jeg kan nå dem – eller afslutte
dem med en kollega, supplerer Niels.

Det har bare fungeret hele vejen rundt

Niels har været god hele vejen, fastslår Peter Bundgaard, så da jeg havde en seniormedarbejder, der måtte stoppe pga. sygdom, passede hans timetal perfekt ind. Det er
altid en ekstra glæde at kunne afslutte et godt forløb med at tilbyde en ansættelse,
smiler han lunt. Vi er landet på et fleksjob på 3x4 timer/uge, fortæller Niels. Jeg giver
den gas i de 4 timer, og så er jeg godt brugt bagefter. Men jeg kører på arbejde med et
smil – og det sidder der endnu, når jeg kører hjem, erklærer han strålende. Det, der har gjort
forskellen for mig er, at alt bare har passet sammen: Jobcentret, Egeskov, mit forsikringsselskab og så min kone, der har været, og stadig er, en stor støtte. Jeg mener, det er
vigtigt, at man tager et medansvar, for at tingene kan lykkes i sådan et forløb. Det har i
hvert fald virket for mig – og jeg føler mig bare super heldig her på mit Egeskov, slutter
en storsmilende Niels Lyngbakke. 			
www.jobcenterassens.dk 25.05.2019
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Tilfredsstillende at få
en løn, man har gjort
sig fortjent til
Efter 26 år udenfor arbejdsmarkedet har 55-årige Laila Andersson fra Aarup
fået et såkaldt småjob 15 timer om ugen i Meny. Jeg fik et træningstilbud i
Aarup i stedet for Assens, og det gav mig energi og en trang til at få indhold i
hverdagen. Og så kombinationen af en dejlig arbejdsplads og gode arbejdsopgaver på det rigtige tidspunkt, fortæller Laila med et stort smil.
Jeg har følt mig glemt i perioder
Laila Andersson har ikke haft et job
siden hun i 1992 kom hjem efter 4 års
fabriksarbejde i Sverige. ”Jeg har haft en
masse personlige problematikker blandet
med fysiske udfordringer, herunder en
nerveafklemning i ryggen, som jeg er
opereret for to gange uden et særlig godt
resultat. Arbejdet i Sverige var også for
hårdt, og medførte operationer i begge
håndled for karpaltunnelsyndrom”,
fortæller Laila ærgerligt. ”Derudover har
jeg kun 9. klasse.
Efter min første skilsmisse prøvede jeg
at tage uddannelse samtidig med, at jeg
var alene med 3 børn. Men når jeg havde Laila Andersson har fået sit første job i 26 år i Meny i Aarup. Hun
i delikatessen 15 timer/uge, hvor de 10 timer er lønnede og
sørget for børnene med fritidsaktiviteter, arbejder
resten er praktik. Jobbet betyder utroligt meget for mig, fortæller hun.
lektiehjælp, mad osv. sad jeg udmattet
Det er ikke tilfredsstillende at få ydelse – men løn har man gjort sig
fortjent til.
ved midnatstid og skulle prøve at lave
mine egne lektier. Det kunne slet ikke hænge sammen”, husker Laila. ”Siden er der kommet
endnu 2 børn til, så der er også gået tid med graviditeter og barsler. Og flere praktikker der
ikke førte til job. Jeg har også følt mig glemt i perioder, hvor jeg ikke rigtig har været ude i
noget”, forklarer Laila.
Laila er blandt ”Flere skal med”
”Siden august 2017 har vi arbejdet efter modellen Flere Skal Med for aktivitetsparate
borgere, der har modtaget kontanthjælp over 5 år”, fortæller Lailas beskæftigelsesrådgiver,
Sanni Wedell.
”Aktivitetsparat betyder, at borgeren vurderes at have problemer ud over selve ledigheden”,
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præciserer hun. ”Flere Skal Med indebærer en mere håndholdt indsats, som i korte træk
betyder, at der arbejdes på en tillidsbaseret relation med nøgleordene; kontinuitet,
tilgængelighed, tilpasset responstid og koordinering”, uddyber Sanni Wedell. ”Målet er at
flere får hel eller delvis ordinær beskæftigelse. Den håndholdte indsats rykker klart for de
borgere, der er lidt længere fra arbejdsmarkedet. Laila har udviklet sig meget i perioden, og
det har været virkelig dejligt at følge”, erklærer hun med et varmt smil.
Må jeg selv finde en praktik?
”Min beskæftigelsesrådgiver startede med at bevilge mig træning i Aarup, hvor jeg bor, i
stedet for i Assens, for det kunne jeg ikke overskue”, fortæller Laila. ”Det gjorde en meget
stor forskel for mig”, fastslår hun. ”Jeg kom også på Flere Skal Med – et jobhold som var en
blanding af CV og jobsøgning. Men det fangede ikke rigtig, for jeg havde lavet CV på Jobnet
før, så det bød ikke rigtig på noget nyt. Og jeg var nødt til at gå lidt før pga. bustiderne i
Glamsbjerg, så jeg gik lidt glip af selve jobsøgningsdelen. Men jeg spurgte, om jeg selv måtte
gå ud og banke på døre for at finde en praktik, og det syntes min beskæftigelsesrådgiver var
rigtig en god idé” husker Laila tilbage.
Jeg bankede på hos Meny med bankende hjerte
”Jeg havde Meny i tankerne, for jeg har et hygiejnebevis fra en tidligere praktik”, fortsætter
Laila. ”Det var med bankende hjerte, jeg gik hen til slagteren, Michael, og spurgte om han
mente, der kunne være mulighed for at blive afprøvet i delikatessen. Han var super venlig og
sagde, at jeg skulle snakke med lederen af delikatessen, Louise, eller med købmand, Mette
Krag. De var der ikke, så jeg gik ned i Meny igen næste dag og mødte Mette Krag ude i
blomsterafdelingen”, beretter Laila. ”Mette Krag mente nok, der kunne være en praktikmulighed, men hun skulle jo lige skulle snakke med Louise først. Senere på ugen var jeg på
Jobcentret, og kunne fortælle jeg var ved at skaffe en praktikplads. Sanni Wedel sørgede for
at virksomhedskonsulent, Louise Rasmussen, kontaktede Mette Krag, og ugen efter startede
jeg i praktik med 2x2 timer” erklærer Laila med et stort smil.
Der var brug for mig
”I starten var jeg udmattet, når jeg kom hjem, da der er rigtig meget at forholde sig til på
en arbejdsplads – især når man er ude af træning”, puster Laila med et skævt smil. ”Men jeg
kunne hurtigt mærke, at der var brug for mig, for der er travlt om formiddagen i delikatessen.
Det gav motivation til mere, fortæller Laila energisk. ”Efter 2x 13 ugers praktik var jeg
kommet op på 15 timer om ugen, og kommet rigtig godt ind i tingene. Jeg møder ofte ind til
en opgaveliste, som jeg så kan gå i gang med af mig selv. Derfor sagde jeg, at hvis jeg skulle
fortsætte, ville jeg have løn for det. Vi aftalte, at jeg pr. 22. oktober og frem til nytår får løn
for de 10 timer – og de sidste 5 er stadig praktik”, fortæller Laila stolt
”Det betyder utroligt meget at have fået et job” fastslår Laila. ”Jeg har fået kolleger, og jeg
føler mig accepteret. Jeg får rigtig tit ros, og det er også dejligt”, smiler hun. ”Jeg er blevet
meget mere glad, og min kæreste kan mærke, at jeg kommer glad hjem. Arbejdet giver
indhold i hverdagen, og jeg har det godt med mig selv. Det er tilfredsstillende at have job, og
jeg føler, jeg har fortjent at få løn – sådan har jeg det bestemt ikke, når jeg modtager ydelse,
fastslår Laila, der håber på at jobbet ved Meny kan fortsætte efter nytår.
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Bag om Den gode historie
Den gode historie består af succesfulde fortællinger om borgere, der trods udfordringer
har fundet vejen til arbejdsmarkedet - med hjælp fra jobcentret, vores indsatser eller en
virksomhed, som har gået et ekstra skridt for, at alle ender kan mødes. Det kan også være
fortællingen om, hvor meget vi kan, når vi arbejder sammen på tværs af kommunen.
Oftest er det en blanding af alle ovenstående ingredienser.
Jobcentret står for skud, hvis sagsforløb og kommunikation kører skævt. Der skal vi huske
på, at det kan være skræmmende for den næste borger at træde ind i jobcentret, hvis
det er den eneste for-fortælling, de har mødt. Med Den gode historie, vil vi dele de gode
fortællinger med ledige eller sygemeldte borgere, så de kan føle sig trygge ved, at
Jobcenter Assens er stedet, hvor de kan få den hjælp, de har brug for.
Den gode historie er også en måde at vise Jobcenter Assens som en god arbejdsplads, og vi
vil gerne fortælle de historier, der er med til at skabe stolthed blandt vore egne medarbejdere.
Assens Kommune har heldigvis mange virksomheder - både offentlige og private - der tager
et stort socialt ansvar (CSR) ved at modtage borgere, som har brug for en ekstra hånd for
at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Med Den gode historie ønsker vi at udbrede, hvad
det er, virksomhederne gør, og hvorfor de gør det - både for at hylde dem og for at inspirere
andre virksomheder til ligeledes at tage et socialt ansvar. CSR taler både til mave, hjerte og
hjerne sådan forstået, at indsatsen giver en god mavefornemmelse, det går lige i hjertet
at gøre en forskel for et menneske, og for hjernen er der det rent praktiske i, at indsatsen
frigør velfærdskroner, når vi bidrager til at ”Alle skal med”.
Dette udpluk af historier fra det seneste år har et fokus på; Når få timer gør en stor forskel.
Historierne viser, at det betyder noget for os mennesker at være en del af arbejdsmarkedet
- en del af en helhed - også selvom vi måske kun kan arbejde få timer. Virksomhederne fortæller
generelt, at det giver en god fleksibilitet med medarbejdere, der ikke nødvendigvis skal
passes ind med 37t /uge. Mindre timetal kan man koncentrere omkring tidspunkter og
områder med spidsbelastninger. Dette er også baggrunden for det aktuelle fokus på småjobs,
som ligeledes kan give en masse fordele for ledige borgere, der kan arbejde fuld tid. Småjobs
kan være vejen tilbage på arbejdsmarkedet. Det kan give opkvalificering, tæller som erfaring,
kan skrives på CV’et og vil give en lille økonomisk gevinst i indkomsten. Småjobs er også
netværk på arbejdsmarkedet - og al erfaring viser, at det er lettere at få et job, når man er i job.
Vi håber, at Den gode historie vil bidrage som inspiration til endnu flere gode historier i
Assens Kommune.

