Reisebrev fra Lina Olsen, Reisavekst

Reisebrev fra Vejle i Danmark,
hospitering hos Senter for Beskyttet Beskæftigelse, Ellehøj.
Da er jeg over halvveis i oppholdet i Danmark og har så langt hatt ett flott opphold her nede.
Jeg startet reisen fra Storslett søndag formiddag og var fremme i Vejle sent søndag kveld. Jeg
reiste sammen med Bente som også hospiterer i samme bedrift. Mandag morgen tok vi oss
fram til bedriften. Bedriften feiret 40 års jubileum hele den første dagen så det var en dag
helt utenom det vanlige. Først startet dagen med sang og flaggheising deretter var det kaffe
og rundstykker i avdelingene. Så begynte den skikkelige ”festen” hvor Lune Carlsen (alias Kim
Larsen) sang og spilte for oss, med mange glade mennesker som sang og danset. Deretter
ble det servert pølser med potetsalat og salat. Arbeidstakerne og jeg var meget fornøyd med
dagen når den var over.
Resten av første uke har jeg brukt i noen av de forskjellige avdelingene for å se hvordan
danskene legger til rette for sine arbeidstakere. Det blir jobbet mye likt som hjemme i Norge
hvor arbeidsoppgavene blir individuelt tilpasset hver enkelt. Her har de også fokus på at
arbeidstakerne skal få jobbe med det de har lyst til. Her har jeg jobbet i avdelingen og
hjulpet til med de tingene jeg har kunnet.
Jeg og Bente ble også tatt med sjefen John på en tur til de andre avdelinger bedriften har
utenfor hovedavdelingen. Først dro vi til Give der de driver et lite ”gårdsbruk” med noen
sauer. Her pakker og selger de økologiske egg og poteter samt sager og klyver ved. En
avdeling som hadde mange praktiske arbeidsoppgaver som passer for de personer som vil
jobbe med fysisk arbeid. Så var vi på en avdeling som heter Multipro, det er en avdeling hvor
de har pakkeoppgaver for store firmaer. Her jobbes det med å få personer motivert til å
komme ut i en ordinær jobb. I denne avdelingen skal vi være en hel dag senere for å se om
det er noen arbeidsmetoder vi kan bruke hjemme. Det finnes også en cafe‐butikk hvor de
med psykiske plager har sitt arbeid. Her driver arbeidstakerne både en kafe og et utsalg av
brukskunst. Her skal vi også avlegge besøk en av de kommende dagene.
Vi var også på omvisning på et sted som heter Breining. Dette var en institusjon som ble
opprettet i 1900 og var nord Europas største institusjon for utviklingshemmede. Her var det
nå laget et museum slik at jeg fikk innblikk i hvordan en så stor institusjon ble drevet i gamle
dager. På dette stedet var det mye historie om hvordan det var å leve med en
funksjonshemming før i tiden.
Etter den første kontakten vi fikk med sjefen John her nede har det bare vært positive
opplevelser så langt. Jeg kan ikke få rost han nok hvor positiv han har vært hele veien både
til det å ta imot oss og legge til rette for at vi skal få lære det vi ønsker. I tillegg har alle

avdelingslederne i en travel hverdag lagt til rette så godt de kan for at jeg skal få se og lære
det vi ønsker. Det er mange inntrykk som skal fordøyes og så langt er jeg svært fornøyd med
oppholdet.
Hilsen
Lina Olsen

