Mælkebøttebarn i blomst
- en lige så stærk historie som Lisbeth Zornigs

Jobcenter oplæg
Eks. til udsatte borgere eller unge der har svært ved at få tilknytning til
arbejdsmarkedet:
2 timer inkl. Pause:
Peptalk omkring det at tage ansvar for livet og klare sig trods dårlige odds.
Hvordan får man som udsat en god uddannelse? Hvordan kan man som invalid få
drømmejobbet? Jeg bruger min egen historie og brogede vej ud på arbejdsmarkedet. Jeg
drager paralleller, tilhørerne kan spejle sig i.
Evt. + 2 timer, hvor deltagerne bliver inddraget:
Hvilke kompetencer har de? Hvordan kan de bruges, når de skal i gang med uddannelse
eller finde arbejde?
I anden halvdel bruger jeg de redskaber jeg har arbejder med i 12 år på AAU som
Karrierevejleder. Svage borgere fik én til én coaching, når de ikke kunne rumme
gruppearbejde. Alle fik kompetencer fra hinanden på sedler, som efterfølgende nemt
kan bruges på cv, jobansøgning eller i valget af rette uddannelse.
Virksomhedskonsulent ved Aalborg Kommune sendte mig deltagerrespons på mit oplæg
ved Jobcentrets linje; Uddannelsesvejen. Her har jeg været ved flere lejligheder:
 God formidling
 Levende
 Motiverende
 Gjorde stort indtryk
 Virker troværdigt når du, med din baggrund, kan tale om at være positiv, også
når man synes alt går skævt
 Din fortælling sætter tingene meget i perspektiv
 Generelt ville de anbefale os, at invitere dig igen, når der er kommet nye
deltagere, fordi de synes det var et rigtigt godt oplæg

Janni Altmann ”Det betød rigtig meget for mig, at høre dit fordrag. Jeg vidste
ikke hvad jeg skulle forvente, faktisk anede jeg ikke hvad det var for et fordrag. Jeg
havde aldrig hørt om udtrykket 'mælkebøttebarn' før.
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Det var noget helt specielt, fordi det for en gangs skyld ikke handlede om job og
uddannelse - det kan nemt blive for meget. Det var skrækkeligt at høre om alt det du
har været igennem i din barndom, teenageår og selv dit voksenliv. Jeg havde virkelig
svært ved at forstå, hvordan du stadig kunne være så livsglad, og ikke give op efter alt
det du har været igennem. Din historie har bl.a lært mig at selvom man har/har haft
det meget svært i sit liv, kan man stadig opnå drømme. Derfor synes jeg bl.a det er
vigtigt at høre din histore - den inspirerer mig til at kæmpe mere og tro lidt mere på
mig selv, selvom tingene kan se lidt sort ud. Jeg vil klart anbefale andre at høre dit
fordrag. Jeg har allerede fortalt nogen om det og hvis jeg en dag finder muligheden, vil
jeg se den igen.
Jeg synes at jobcentrene skal hyre dig. Der er så mange unge knyttet til jobcentre, som
måske bliver lige så rørt inspireret som jeg. Som nævnt tidligere, inspirerer det mig
bl.a til at kæmpe mere. Med det mener jeg ikke i forhold til at søge job eller
uddannelse, men mere at kæmpe for at evt. blive klar til det.
Jeg er diagnostiseret med en diagnose inden for autisme. Min verden gik lidt i stå efter
jeg fik det at vide. Kort tid efter kom du ud til det tilbud fra Jobcenteret jeg er
knyttet til. Selvom din historie ikke er i nærheden af det jeg kæmper med, har den
alligevel gjort noget positivt for mig.
Jeg synes at de øvelser du lavede var rigtig gode, selvom jeg havde rigtig svært ved
det. Jeg er ikke god til grupper og sad derfor alene. Det opdagede du hurtigt og
foreslog at vi tog det een til een. Jeg har stadig alle de sedler du skrev om mig, og
klistrede på mig. Alt i alt synes jeg du var en fantastisk fordragholder og du havde
rigtig god kontakt til alle i lokalet”.

Jeg laver også oplæg som socialrådgivere: hvordan møder man bedst den udsatte
borger? Her kommer jeg ind på klare råd til den blomstrende dialog. Se under
Anmeldelser – Socialrådgiver eller mail mig for nærmere oplysninger.
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