I SKÅNEJOB I BLOMSTER CAFEEN
‐ Nå! Hvordan går det så her?
CSV Sydfyns jobkonsulent, Bent Damgaard, er på sin efterværnsrunde til tidligere elever i job. I
dag gælder det elever, som har fået fast skånejob i Svendborg. Overalt bliver han modtaget med
store smil og kvikke bemærkninger, som han rapt kvitterer for.
Blomster Cafeen er et af Bent Damgaards faste praktiksteder for elever, der skal ud og prøve at
være på en arbejdsplads. – Det er en rigtig god træningslejr for de unge, og alle 8, som har været i
praktik her, er i arbejde i dag, siger han.
‐ Det er også nogle gode unge, du sender ned til os, siger cafeens daglige leder Birgit Christensen,
som i efteråret 2011 for første gang fastansatte en af praktikanterne.
Det var Rikke Løvgreen Hansen‐Degn, 20 år, som lige nu er i fuld gang med dagens smørrebrød.
Rikke var i praktik i Blomster Cafeen i foråret. Forud havde hun meddelt Bent, at hun ikke ville på
beskyttet værksted, når hun var færdig med den 3‐årige ungdomsuddannelse på CSV Sydfyn.
‐ Jeg vil have et arbejde – og nu må du bare finde noget til mig, sagde hun til Bent og tilføjede, at
hun gerne ville arbejde i et køkken.
I praktikperioden, som var 2½ måned, blev både cafélederen og de øvrige medarbejdere så glade
for Rikke, at de gerne ville beholde hende.
‐ Hun er en fantastisk person. Hun er nysgerrig og så engageret i det, hun laver. Hun er stabil,
møder altid til tiden og er aldrig syg, siger Birgit. ‐ Når hun forlader køkkenet, er der ikke noget at
komme efter. Hun er guld værd ‐ så jeg måtte lige have fat i bestyrelsen og fortælle, at vi ikke
kunne undvære Rikke, og at vi derfor skulle bruge lidt ekstra penge på at ansætte hende.
– Jeg er glad for at være her, siger Rikke. – Folk er søde overfor mig, der er noget at lave hele
tiden, og folk tager hensyn til hinanden.
‐ Du er også god til at tage imod, når jeg retter på dig. Du bliver ikke fornærmet, siger Birgit. – Og
hvis der er et eller andet, der trykker, så kommer du og siger, om vi ikke lige kan tage en snak om
det.
Det er flot. Du når langt, så godt som du klarer dig!
Rikkes arbejdstid er fra 8.15 til 12.30 hver dag. Hun smører smørrebrød, sørger for opvasken og
hjælper i det varme køkken nogle dage om ugen.
Hun er så glad for køkkenvejen, at det er her, hun ser sig selv i fremtiden.
Skånejob
Skånejob er for førtidspensionister, der gerne vil arbejde, men som ikke kan klare et job på
almindelige vilkår.
Arbejdstid og løn aftales individuelt.

Efterværn
CSV Sydfyn yder efterværn til tidligere elever, der er sluset ud til fleksjob, skånejob eller en
erhvervsfaglig grunduddannelse i lokale virksomheder.
Baggrunden er, at de unge ofte føler sig uden ”livline” på arbejdspladsen, og når de møder
problemer, dropper de let ud.
Et forsøgsprojekt i 2010 viste, at hvis de unge får støtte i form af efterværn, kan langt de fleste
fastholdes på arbejdsmarkedet – også i en arbejdsløshedstid.
Det lokale Beskæftigelsesråd finansierede projektet og bevilgede 60.000 kr. til at fortsætte
efterværnet frem til sommerferien 2012, hvor Svendborg Kommune bevilgede midler til efterværn
frem til og med 2013.
Efterværnet omfatter 14 elever i fleksjob, 13 i skånejob og 9 i EGU‐forløb. De og deres
arbejdsgivere får efter behov besøg af CSV Sydfyns jobkonsulent Bent Damgaard, som står for
efterværnet. Ordningen omfatter også et netværk for arbejdsgiverne og en jobklub, hvor de
tidligere elever mødes og får coaching og støtte, hvis de har problemer.
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