MetodeFredes woodshop 2019

Indledning
Projektet Hr. Sommerfugls Lærlinge er et

samarbejde mellem Settlementet og Tryg-

Fonden. I projektet har produktionen af en
række grønne produkter, på en rummelig

arbejdsplads, været omdrejningspunktet for

at klæde socialt udsatte borgere på til at træde ind på arbejds-

markedet (igen). Formålet er altså, at borgerne skal finde en vej
tilbage til arbejdsmarkedet. Produktionen har primært fundet

sted i Settlementets brugerværksted Fredes Woodshop i Saxogade, og produkterne er fortrinsvis blevet solgt i Settlementets
socialøkonomiske urban gardening butik Plantula.

Der har været 10 aktivitetsparate borgere i 6-8 måneders prak-

tikforløb i projektet, som har produceret en serie af 5 forskellige
grønne og bæredygtige produkter. Der har været 9 mænd og 1

kvinde i alderen 40-60 år. Foreløbig er 3 af borgerne nu i ekstern
praktik, og 2 har fået et lønnet arbejde. De resterende 5 borgere
er fortsat i intern praktik på værkstedet, hvoraf 3 er klar til

ekstern praktik, og mangler blot at finde det rette praktiksted.
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De sidste 2 borgere har været i praktik i mindre end 3 måneder
og er endnu ikke klar til ekstern praktik.

På værkstedet har der, udover projektlederen, været ansat en

deltidsmedarbejder med håndværksmæssig erfaring, og der har
løbende været tilknyttet 10 frivillige, som har varetaget opgaver
lige fra produktudvikling over events til praktisk hjælp med indretningen af værkstedet. Projektlederen er sociolog, grund-

uddannet møbelsnedker og har lavet socialt arbejde i flere år
forud for projektet.

Projektet har været meget populært blandt borgerne, som alle
udtrykker glæde ved at komme på værkstedet. Fraværet har

været, for målgruppen, usædvanligt lavt og meget illustrativt for

flere praktikanters udsagn, sagde en praktikant til sin afsluttende
samtale:

”Selvom jeg har en dårlig dag, vil jeg gerne komme på
værkstedet alligevel.”

Denne metodehåndbog drejer sig om, hvordan vi rent praktisk
har organiseret produktionen, og hvordan vi har tilrettelagt det
sociale, opkvalificerende arbejde integreret i værksteds-

arbejdet. Metodehåndbogen har et praktisk sigte således, at

den kan være konkret anvendelig, hvis andre organisationer
går med tanker om at afprøve et lignende projekt.

Vi har desuden fået lavet en film, der illustrerer værkstedet,
produkterne og de styrker og udfordringer, der har været i
projektet. Filmen kan ses på vores hjemmeside:
www.settlementet.dk/freddys-woodshop
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Fase 1 - Forberedelse til produktionen
Om at udvælge produkterne
Forud for produktionens start udvælger projektlederen de første
2 produkter til produktionen.

Udvælgelseskriterierne i Hr. Sommerfugl projektet var:
 Bæredygtighed og grøn orientering.
 Efterspørgsel.

 Vekslende sværhedsgrader ifm. Produktionen.

 Mulighed for at nedbryde produktionen i flere forskellige
processer.

 Variation i materialer.
I samarbejde med personalet i Plantula, hvor produkterne i første

omgang skulle sælges, blev hhv. en plantekasse og et ophængssystem til krukker udvalgt. På baggrund af dialogen med personalet, og en grundig kundegrundlagsundersøgelse, vidste vi, at vi
ville imødekomme en reel efterspørgsel blandt butikkens kunder.
Projektets målgruppe har haft meget forskellige forudsætninger
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for at indgå i produktionen. Eksempelvis var to af praktikanterne
uddannede træfagligt og havde arbejdet på et værksted før.

En tredje var vant til at arbejde på et cykelværksted, men de
resterende 7 havde aldrig arbejdet på værksted før. Det var

derfor en balancegang at finde de rette sværhedsgrader, der

kunne udfordre hele praktikantgruppen. Alle havde mod på at

forsøge sig med de relativt komplicerede plantekasser. Så frem
for at nogle skulle lave ”lette” produkter og nogle ”svære”, brød
vi processen for at bygge plantekasserne ned i mange små

dele. For de mere erfarne betød det blot, at produktionen gik

hurtigere, og at de kunne dygtiggøre sig i at lave kasserne så
præcise som overhovedet muligt. For de mindre erfarne gik
produktionen langsommere, men slutproduktet blev lige så
salgbart som de mere erfarnes produkter.

Af hensyn til målgruppens forskellige interesser er der indgået

flere forskellige materialer i produktionen. Eksempelvis er et af

Gode råd til at udvælge produkter til produktion for denne
målgruppe:

 Undersøg om der er en efterspørgsel på produktet.
 Indtænk forskellige materialer.

 Vælg produkter, hvis produktion kan brydes ned i små dele,
og hvor der indgår teknikker, som mange hurtigt vil kunne
dygtiggøre sig i.

projektets produkter et frøpapir: et ark papir, støbt af genbrugs-

 Hav en spredning mellem små, fine processer og større,

Projektlederen og en borger udviklede metoden sammen, med

 Lad nogle af produkterne stå åbne, så praktikanterne kan

papir iblandet blomsterfrø, som kan sås efter brug.

inspiration fra forskellige blogs, og denne praktikant blev ”eksperten” i at producere papiret.

grove processer.

være med i produktudviklingen.

På den måde har vi udvalgt produkterne mere efter praktikan-

ternes kompetencer og interesser, end ud fra sværhedsgrader.
Dvs. de borgere hvis temperament passer bedst til at udføre
grovere og større konstruktioner, har haft mulighed for det.

Og dem der foretrækker at sidde og nørkle med nogle mindre

produkter og processer, har haft mulighed for det. Men alle har
haft mulighed for at producere alle produkterne.
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Indretning af værksted ud fra målgruppens behov
Praktikanterne i projektet har været alsidige ift. tidligere

arbejdserfaringer og brancher. Men der har været mange
lighedstræk, som har været med til at sætte rammerne

for arbejdsdagene. Fælles for alle i projektets målgruppe

er, at de har været væk fra arbejdsmarkedet i en længere

periode – op til 10 år. Det er også et fællestræk, at det mest

grænseoverskridende, ved at vende tilbage til en arbejdsplads,

var de sociale forventninger og det at gå tæt op og ned ad andre
mennesker.

Vi har derfor haft gode erfaringer med at indrette værkstedet fagligt meningsfuldt, men også uformelt og trygt ved f.eks. at male

flaskegrønt på væggene, hænge gammelt værktøj op til pynt og

sætte skillevægge med gamle vinduer op. Flere af borgerne har
understreget betydningen af, at stedet også rent fysisk adskiller
sig fra f.eks. Jobcentret. Vi har derfor også undgået alt for

mange formaninger og ”ryd op efter dig selv”-skilte, og i stedet
forsøgt at skabe en god kultur omkring oprydning gennem det

gode eksempel og ved selv at gå forrest. Vi har også brugt nogle
af praktikanterne aktivt i indretningen og talt med dem om, hvor
det giver mest mening at placere f.eks. bor i forhold til skrue-

maskine og skruer, når de skal producere et bestemt produkt.
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Selve arbejdsstationerne er placeret med øje for forskellige hen-

syn. Den ene plads har meget luft omkring sig og er placeret lige

ved døren. Den anden er i det midterste og mindste rum, hvor der
er meget gennemgang, men selve arbejdsstationen er inde i et

hjørne. Den sidste er i det bagerste rum. Den er stor og har luft

omkring sig, men der er ikke så meget gennemgang. På den måde

kan praktikanterne vælge en plads alt efter deres sociale såvel som
fysiske behov.

Vi har haft gode erfaringer med at være opmærksomme på
følgende i indretningen af værkstedet:

 Indret produktionslokalerne fagligt, men også uformelt.

 Undgå for mange regler og løftede pegefingre i form af skilte
på væggene.Skab i stedet en god kultur omkring oprydning
gennem det gode eksempel.

 Lav meget tydeligt adskilte arbejdsstationer.

 Fordel værktøjet ud på væggene ved hver arbejdsstation.

På den mådeundgår vi at skulle række for meget ind over
hinanden, imens vi arbejder.

 Involver borgerne i indretningen, hvor (og med hvem) det
giver mening.
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Fase 2 - Indslusning
Indledende samtale med borger og mentor
Under hele projektet har borgerne været tilknyttet en personlig

med at finde en relevant ekstern praktikplads til borgeren.

borgerens håndholdte projektforløb. Mentor mødes ugentligt

Det er helt centralt for den gode indslusning på værkstedet, at

går med praktikken. Derudover bistår mentor borgeren i arbejdet

forventningsafstemning forud for opstarten. Det indledende

mentor fra Settlementet, som er den gennemgående person for
med borgeren og taler om fremtidigt arbejdsliv, og hvordan det

med de sociale udfordringer, der kan være medvirkende faktorer
til, at borgeren står uden for arbejdsmarkedet.

Projektlederen står for at sætte rammerne for den rummelige
arbejdsplads og hjælpe borgeren med at udvikle sig i dagligdagen på arbejdspladsen. Hver måned holder mentor,
projektleder og borger et statusmøde.

I samarbejde med borger og projektleder formulerer mentor

møde skal tage udgangspunkt i borgerens langsigtede mål om
beskæftigelse. Der skal derfor tages fat i de barrierer, der pt

eksisterer for at nå det mål, og hvordan praktikstedet kan støtte
op om borgerens arbejde med de udfordringer:

Job
Barrierer for job

udviklingsmålene for praktikforløbet på værkstedet. I takt

Udviklingsmål

borgerens progression, skånehensyn og kompetencer til

Muligheder på praktikstedet

Virksomhedskonsulenten kan herefter gå i gang med arbejdet

Delmål for den interne praktik

med at det viser sig i praktikken, videreformidler mentor

virksomhedskonsulenten, som også sidder i Settlementet.
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borger, mentor og projektleder har en tydelig og realistisk

Til den indledende samtale er det kun de barrierer for

hele efter en uge. Men jeg forventer, at du gør dig umage”.

der er fokus på. Det er vigtigt, at borgeren mødes åbent og ikke

praktikanten er velkommen, og får fortalt, at den praktik han nu

beskæftigelse, der har med selve arbejdssituationen at gøre,

er nødsaget til at fortælle projektlederen eksempelvis hele sin

psykiske helbredshistorik, gældsproblemer eller lignende, med-

mindre det er nødvendigt for projektlederen at vide for, at kunne

tilrettelægge arbejdsdagen med eventuelle hensyn. Eksempelvis
er det vigtigt for projektlederen at vide, og kunne tage hensyn

til, at borgeren skal sidde ned hver halve time for at skåne sin
ryg. Eller at borgeren har svært ved at styre sit temperament,

og derfor skal have lov at gå en tur rundt om blokken, hvis han
bliver vred.

Alle de øvrige private og psykiske barrierer for at træde ind
på arbejdsmarkedet igen, er det mentors opgave at hjælpe

borgeren til at få taget hånd om. Denne adskillelse skal være

tydelig, således at arbejdsdagen på praktikstedet handler om

netop det at gå på arbejde – ikke om gæld, boligproblemer osv.

Lige så vigtigt er det, at projektlederen samtidig får signaleret, at
skal starte i er på et særligt sted, hvor vi passer på hinanden, og
at vi alle sammen glæder os til, at han starter. Der skal meget

hurtigt etableres en gensidig respekt og tillid mellem projektleder
og praktikant, hvor vi ved, hvor vi har hinanden.

Et par gode råd til den gode indslusning er derfor:
 Lav en tydelig forventningsafstemning med borgeren om
arbejdets natur, mødestabilitet og gensidig tillid.

 Mød borgeren åbent og respektfuldt.

 Få et overblik over hvilke eventuelle skånehensyn borgeren
selv mener, der skal tages.

 Gør det tydeligt, at borgeren er velkommen, og skab glæde
og forventning op til opstarten.

Det er vigtigt, at projektlederen får tydeliggjort sine forventninger

til borgeren til det indledende møde. Eksempelvis mødestabilitet,
antal pauser og ikke mindst ”jeg forventer ikke, at du kan det
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Første dag på værkstedet
På praktikantens første dag på værkstedet har vi haft god

den, fortæller vi hvilke dage, de kommer til at arbejde sammen.

borgeren kommer. Eksempelvis ved at gøre plads på skohylden

været på værkstedet og viser også, hvad hun arbejder med pt.

respons på at gøre det synligt, at vi har forberedt os på, at

til den nye praktikants sikkerhedssko, og stille en kop frem til
kaffen. Det sender et klart signal til borgeren om, at man er
ønsket og velkommen på værkstedet.

Den ”gamle” praktikant fortæller den ”nye”, hvor længe hun har

Sikkerhedsinstrukserne er det første, vi gennemgår med prakti-

kanten. På denne måde ved alle fra start, at der er visse sikkerhedsmæssige forholdsregler, der skal overholdes. Og det skal

de lige fra start, for at kulturen omkring sikkerhed bliver vedligeholdt.

Vi har gode erfaringer med, at praktikanten forholdsvist hurtigt
kommer i gang med en opgave. På den måde er der noget

praktisk at tage sig til, så presset på at smalltalke bliver mindsket
lidt. Samtidig bliver man hurtigere en del af den reelle produktion
og én af holdet, ved at gå i gang med arbejdet. Projektlederen

har udvalgt en opgave forud for opstarten, og sørger for at sætte
praktikanten grundigt ind i opgaven. Fortæl hvad der kan være
svært ved opgaven, og hvor man skal være opmærksom. Lad
Næste skridt er at få hilst på de andre praktikanter. Her har vi

sørget for at fortælle de eksisterende praktikanter, at der starter
en ny denne dag. Når vi introducerer praktikanterne for hinan12

samtidig muligheder stå åbne, sådan så der er nogle valgmulig-

heder for praktikanten, f.eks. i hvilken sav man vælger at bruge.
På den måde åbner man op for, at praktikanten også har indflydelse på arbejdet. Når instrukserne er givet, er det vigtigt

at lade praktikanten arbejde lidt selvstændigt. Kig ikke over

skulderen, men hav selvfølgelig øje på, at praktikanten ikke

Gode råd til praktikantens første dag på værkstedet:

kommer galt af sted. Senere henvender praktikanten sig enten

 Gør fysisk plads til den nye praktikants ting.

det, anerkender hvad der er gået godt, og taler med praktikanten

 Giv sikkerhedsinstrukser som det første.

selv for at vise resultatet, eller også spørger projektlederen til
om, om der er noget, man vil gøre anderledes næste gang.
Hvis det er muligt, er det en god idé at bruge peer-to-peer

metoden efter et par gange; at lade en af de mere erfarne

praktikanter vise, hvordan hun har løst et led i produktionen.

På den måde bliver den erfarne praktikant anerkendt for sine
erfaringer, og den nye praktikant bliver inkluderet i produk-

tionen af én, der har stået i samme situation som ham selv.

Man kan derfor med fordel strukturere forløbende således, at
praktikanterne starter lidt forskudt af hinanden. I den forbin-

 Introducer praktikanten for de eksisterende praktikanter.
 Sæt praktikanten tidligt i gang med en opgave.

 Sæt grundigt ind i opgaven, men lad muligheder stå åben
for opgaveløsningen.

 Giv plads til at løse opgaven, uden at kigge over skulderen.
 Tag praktikanter ind løbende under projektet, således at
forløbene er lidt forskudte.

 Gør brug af peer-to-peer, hvis det er muligt.

 Tag højde for praktikanters individuelle udfordringer ift.
hinanden, når vagtplanen lægges.

delse tages der også højde for praktikanternes individuelle
udfordringer, når vagtplanen lægges.

Hvis der f.eks. er en praktikant, der fortæller om problematikker
med social angst og er meget ængstelig forud for opstarten,

placeres vedkommende ikke sammen med en mere temperamentsfuld praktikant og omvendt.
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Fase 3 - Produktion og dagligdag
Dagligdagen
I projektet har der typisk været tre praktikanter på arbejde ad

bedre varmeforhold, og en er bedre skærmet af end de andre.

succesfuld arbejdsdag på et værksted med flere medarbejdere

psykisk påvirket af noget, der er sket uden for arbejdstiden.

gangen sammen med projektlederen eller en medarbejder. En
kræver, at projektlederen har et godt overblik over, hvilke opgaver der skal løses og af hvem. Det er derfor vigtigt at for-

Det er helt centralt, at praktikanterne oplever, at det forventes,

hver praktikant.

er behov for dem for, at produktionen kan køre. En enkel men

berede sig på dagen ved at lave en plan A og en plan B for

Plan A består i at se, hvor hver enkelt praktikant er i produk-

tionen, og forudse hvilke faglige udfordringer der bliver for den
enkelte i løbet af dagen. Samtidig tænker projektlederen i en

plan B, hvis praktikanten af forskellige årsager ikke har det som
forventet. Under morgenkaffen tager projektlederen ”temperaturen” på praktikanterne. Hvis der er opstået nogle fysiske og

at de møder op, og at de er ønskede på arbejdspladsen. At der
effektiv måde at vise det på er ved f.eks. at stille præcis det antal
kaffekopper frem, som praktikanter der skal møde på arbejde
efter skemaet. På den måde bliver det tydeligt for dem, der

kommer på arbejde, at projektlederen forventer fuldt fremmøde.
Og at hvis de bliver væk uden afbud, så står der en tom kop og
venter på dem på værkstedet.

eller psykiske ændringer hos en af praktikanterne, der gør plan

Morgenkaffen har været den måske vigtigste rutine i projektet.

stedet plan B. Det kan f.eks. være at oliere eller bejdse nogle

øjnene inden arbejdet starter, og lærer hinanden at kende ved

A unødvendigt svær at udføre, præsenterer projektlederen i

produkter – en hyggelig og rolig opgave, der er lige til at gå til.

Hensynet kan også være at placere praktikanten ved en anden
arbejdsstation end først tænkt. En af arbejdsstationerne har
14

Det kan der være behov for, hvis en har ondt i ryggen eller er

Her samles vi, som det arbejdsfællesskab vi er, ser hinanden i
at tale om uformelle emner. For mange af praktikanterne er det
netop de sociale forventninger, der er det mest uhåndgribelige
ved at skulle starte på en arbejdsplads igen.

Når morgenkaffen er slut og produktionen skal i gang, aftaler

projektlederen med hver enkelt praktikant, hvad målet er at nå

i dag. Praktikanten lægger selv ud med, hvad hun gerne vil nå.

Derefter er det projektlederens opgave at justere den plan, hvis
det vurderes, at praktikanten enten kan nå mere eller mindre.
Målet er, at praktikanten skal få et realistisk billede af egne

evner, og hverken sætte for høje eller for lave krav til sig selv.

Det er vigtigt at udfordre sig selv, men sæt ikke barren så højt,

at succesoplevelserne aldrig opleves. Målene for dagen er helt
individuelle efter praktikanternes kompetencer og helbred. Det

er vigtigt at understrege, at der ikke forventes det samme af alle
praktikanterne – blot at man producerer så meget man kan, og
at man gør sig umage.

Musik har spillet en stor rolle i projektet. Musik på et værksted

fungerer både som et ukompliceret samtaleemne, og det letter
Derfor har vi koncentreret os meget om at øve smalltalk.

presset på at tale sammen hele tiden. Der er ingen pinlig tavs-

gangstone. Men med tiden tager praktikanterne i højere grad

musik, pejlet os ind på hinandens musiksmag, og fundet nogle

I starten guider projektlederen samtalen let ift. emner og om-

hed, når rummet er fyldt af musik. Vi har derfor talt meget om

selv initiativet til nogle emner og følger op på løbende snakke.

fællestræk i musikgenrer, som vi kunne mødes om.

Her sørger projektlederen blot for at inddrage alle, ved at spørge
aktivt til mere stille praktikanters oplevelser.

15

Gode råd til dagligdagen på værkstedet:
 Forbered en plan A og en plan B for hver praktikant.

 ”Tag temperaturen” under morgenkaffen og mærk efter, om plan A holder netop i dag.
 Gå ud fra, at alle praktikanterne kommer.

 Det er en svær kunst at small-talke – øv det med praktikanterne.

 Hjælp praktikanterne med at lægge ambitiøse, men realistiske mål for dagen.
 Lyt til musik på værkstedet og lad valget af musik gå på skift.

Produktionen
Selve produktionen kan tage udgangspunkt i letforståelige og

farver og andre visuelle udtryk på produktet. Det har en stor

som er mere intuitive og lettere at afkode, end tekst, punkt-

”Jeg har fået min kreative mojo tilbage. Den har været fuld-

meget visuelle manualer. Vi har bedst erfaringer med tegninger,
opstillinger og fotos viste sig at være.

stændigt væk de sidste 3 år”.

Det er vigtigt at have nogle faste mål og procedurer, som

Produktudviklingen er sket løbende under projektet. Det har

have et vist råderum, hvor praktikanterne selv kan vælge f.eks.

det, har haft medindflydelse på det endelige design for

praktikanten skal følge. Samtidig fungerer det rigtig godt at
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betydning for motivationen. Som en af praktikanterne sagde:

givet mulighed for, at de praktikanter, der var interesserede i

motivationen og ejerskabet for værkstedet, selv at have ind-

flydelse på de produkter man bygger, og at blive bevidst om de
produkter, der ellers er på markedet.

På værkstedet går projektleder, medarbejder, frivillige og

praktikanter samtidigt og bygger på de samme projekter. Det

gør det lettere for medarbejderne at hjælpe, når man selv står
med produkterne i hænderne, og det skaber en bedre følelse

af kollegaskab, end hvis medarbejderen f.eks. sidder og arbejder på computeren.

Gode råd til produktionen:
 Gør brug af tegninger og meget tydelige, enkle billeder
som instruktioner.

eksempel vores fugle- og plantekasser. Af samme grund har
hele holdet været på flere forskellige inspirationsture til bl.a.

Kofoeds Skoles værksteder og Dansk Ornitologisk Forenings
butik. Her har vi kigget på andres produkter, talt om hvordan
de mon er blevet bygget og diskuteret vores designs i sammenligning med andres. Det betyder naturligvis meget for

 Hav en fast skabelon, men giv rum til kreativitet, hvor det
er hensigtsmæssigt.

 Tag praktikanterne med på råd, hvor det er hensigtsmæssigt.

 Arbejd selv på samme projekter, samtidig med praktikanterne.
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Relationsarbejdet
Det er helt essentielt for et godt praktikforløb, at projekt-

I tilfælde af at aftaler ikke overholdes, har vi bedst erfaringer

praktikanterne. Praktikanterne er en del af arbejdsfællesskabet

praktikant f.eks. kommer for sent to gange i træk, har vi skabt

leder og medarbejdere får en positiv og tillidsfuld relation til

på lige fod, og det er vigtigt, at man føler sig velkommen og set
i fællesskabet. I den forbindelse kan det være en udfordring at

skabe en personlig – men ikke privat – relation til hinanden. For

mennesker der har været væk fra arbejdsmarkedet i en længere
periode, og måske har et begrænset netværk, kan den skelnen

være svær. Som projektleder kan det derfor være en god idé at

starte samtaler i forlængelse af tidligere samtaler. Man kan f.eks.
følge op på weekendplaner eller vende tilbage til et tv-program,
som der er blevet talt om i gruppen før. Det er eksempler på

personlige historier og præferencer, som ikke giver anledning til
meget private spørgsmål eller fortællinger.

En anden god indgangsvinkel til at få en god, personlig relation
til borgerne er ved at huske den enkeltes præferencer ift. f.eks.

musik, bestemt værktøj eller en bestemt kaffekop, han foretrækker at bruge på værkstedet. Når man lægger mærke til disse

præferencer og tager højde for det i dagligdagen, er det et tydeligt udtryk for, at man både vil og ser hinanden som individuelle
mennesker.
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med at tale med praktikanten om det med samme. Hvis en

et tillidsfuldt rum til at tale med borgeren alene, for at høre hvad
det skyldes, og hvordan han har det. På den måde udtrykker

man både omsorg og sine forventninger til borgeren. Hvis det
handler om sværere emner end mødestabilitet, kan mentor

indkaldes til statusmøde tidligere end planlagt, men det er vigtigt ikke at vente flere uger med at adressere et problem. Det
kan ødelægge tilliden mellem projektleder og praktikant, hvis

projektlederen slet ikke har udtrykt bekymring for en problematik
før statusmødet, hvor mentor også er med. På samme måde

kan det være skadeligt for relationen, hvis praktikanten oplever,
at mentor og projektleder har talt sammen om problemet, uden
at vende det med praktikanten selv.

Opmærksomhedspunkter til relationsarbejdet:
 Hjælp praktikanten med at skelne mellem personlige og
private samtaleemner.

 Følg op på gode samtaler.

 Husk praktikanternes dagligdags-præferencer og vis det.

 Tal med praktikanten direkte, hvis aftaler ikke overholdes.

Indkald evt. mentor til et tidligere møde, men undgå at vente
flere uger til næste statusmøde før problemet adresseres.

19

Fase 4 - Progression
Udviklingslog
Det altovervejende formål med projektet er at motivere og klæde

timetal på værkstedet under forløbet, eller i hvert fald blive

har den primære orientering under forløbene været, hvordan vi

hvilken funktion.

borgerne på til at træde ind på arbejdsmarkedet igen. Derfor

kan støtte borgerne i at afklare kompetencer, ønsker og håb for
arbejdslivet i fremtiden.

Vi har derfor lavet en udviklingslog, som har været ud-

gangspunktet for de løbende statusmøder. Her har mentor,

projektleder og borger i samarbejde nedskrevet det endelige

beskæftigelsesmål. Dernæst de delmål der skal opnås for, at

beskæftigelsesmålet kan blive en realitet. Delmålene drejer sig
både om personlige, sociale og faglige parametre.

Personlige delmål kan f.eks. være at møde til tiden, med pas-

sende påklædning og styr på den personlige hygiejne. Sociale
delmål kan være at tage del i snakken ved morgenkaffen og

tage initiativ til at sætte et musiknummer på. Faglige delmål kan
dreje sig om præcision og tempo i produktionen.

Derudover har det været en målsætning for alle at øge deres
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bevidst om, hvor mange timer man er i stand til at arbejde og i

Ved hvert statusmøde har vi fulgt op på de seneste delmål og drøftet, om der er dukket
nogle nye ting op, der skal arbejdes med. Der har ofte vist sig øvrige kompetencer,

praktikanten faktisk havde brug for støtte til at udvikle, end det først blev antaget. Derfor
er det vigtigt at holde fast i de kontinuerlige statusmøder med mentor, så alle tre parter
kan hjælpes ad med at tale om, hvordan det går på praktikpladsen.

Fagspecifikke og universelle arbejdskompetencer
De faglige delmål kan overordnet inddeles i to kategorier: fag-

De fagspecifikke i dette projekt drejer sig om snedkerfaget:

projektet, der stiler efter beskæftigelse i snedkerbranchen. De

ift. behandlinger og hensigtsmæssig håndtering af træet.

specifikke og universelle. Det er langtfra alle praktikanterne i

vælger i højere grad praktik i værkstedet, fordi der er mulighed

betjening af håndværktøj, betjening af maskinerne, træfaglighed

for at lave praktisk, kreativt arbejde med hænderne. Og fordi der

De mere universelle arbejdskompetencer er f.eks. at tage imod

god idé at hjælpe borgeren til at se de mere universelle kompe-

afslutte opgaven i tide og rydde op efterfølgende. Det er også

hurtigt er tydelige resultater af arbejdet. Det kan derfor være en
tencer på praktikstedet, især hvis motivationen mangler for at

starte op, fordi borgeren ikke ønsker at arbejde i præcis denne
branche.

en opgave, udføre den, spørge om hjælp om nødvendigt,

universelle kompetencer, at blive i stand til at tale uformelt med
de andre og være en hensynsfuld kollega.
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Social og personlig udvikling i et fællesskab
Sideløbende med praktikforløbet har praktikanterne taget

Samtidig har salgskanalen været vores nabobutik Plantula. Det

arbejdspladsen sammen med deres mentorer. Der har også

medarbejderne, som skal sælge produktet, og der har været

hånd om relevante personlige og sociale udfordringer uden for
været mulighed for at gøre brug af Settlementets gælds-, socialog juridiske rådgivning. Det er vores klare erfaring, at når der
bliver arbejdet med eksempelvis boligforhold og økonomisk

situation sideløbende med praktikken, så frigiver det noget overskud og energi hos praktikanten til at koncentrere sig om, at få
mest muligt ud af praktikforløbet.

Det har været en særlig styrke ved projektet, at værkstedet er en
del af Saxogade – Den sociale handelsgade. Det betyder dels,
at praktikanterne bliver en del af det større fællesskab i gaden,

når kollegaer fra de andre butikker kommer forbi og spørger om
råd eller bare vil se, hvad vi laver, når vi står og arbejder ude på
gaden. Det samme gør kunder og naboer i gaden, når de kommer forbi. Man kan ikke umiddelbart se, hvem der er prakti-

kanter, ansatte eller frivillige på værkstedet. Eller hvor længe

man har arbejdet der. Alle bliver som udgangspunkt opfattet som
en del af værkstedet fra dag ét, hvilket er et stærkt udgangspunkt for borgernes sociale progression.
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har også betydet, at praktikanterne har haft tæt kontakt med

mulighed for selv at gå ind og aflevere produktet, når det var klar
til salg. På den måde har formålet med at gøre sig umage været

helt tydeligt, når praktikanterne dagligt møder både kunderne og
de kollegaer, der skal sælge produkterne.

Opmærksomhedspunkter i progressionen:
 Opdel udviklingsmålene i hhv. personlige, sociale og faglige.
På den måde bliver det konkret, hvad der skal arbejdes
med, og hvor der skal arbejdes med det.

 Understreg det mere universelle kompetencepotentiale ved
arbejdspladsen for dem, der gerne vil arbejde i en anden
branche i fremtiden.

 Hjælp borgerne med at få taget hånd om sociale problemer
uden for praktikstedet.
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Fase 5 - Udslusning
Afsluttende samtale med borger og mentor
Når det ligger fast, at praktikanten er klar til at træde videre fra værkstedet ud i

en ekstern praktik, og praktikstedet er fundet, afholdes den afsluttende samtale

mellem borger, projektleder og mentor. Her er det helt centralt, at projektlederen
får givet praktikanten alle sine observationer med på vejen, hvad angår den ud-

vikling, der er sket under praktikforløbet; hvad borgeren skal holde fast i, og alle
de styrker og kompetencer der løbende er blevet synlige under forløbet.

Omsorgsfuldt ”på gensyn”
Overgangen fra en intern, håndholdt praktik til en ekstern

at have en god ordenssans, og har blik for hvordan værktøjet

syn, der skal tages, i tiden op til udslusningen. Det er en god idé

denne kompetence i sammenhæng med alternative brancher. I

arbejdsplads kan være udfordrende. Der er derfor mange hen-

løbende at tale med praktikanten om fremtiden på baggrund af
de elementer ved værkstedsarbejdet, vedkommende godt kan
lide. Hvis der f.eks. er en borger på værkstedet, der viser sig
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skal placeres ift. hinanden, har vi god erfaring med at italesætte
dette tilfælde kunne det være mange forskellige arbejdspladser
lige fra lager eller arkiv til f.eks. genbrugsstation.

I løbet af de ca. 6 måneders praktikforløb kommer medarbejdere

Man er altid velkommen til at komme forbi og få en kop kaffe og

kantens liv. Det kan derfor være vemodigt for begge parter at

job.

og praktikanter tæt på hinanden, i en sårbar periode af prakti-

tage afsked. Det er vores erfaring, at det ikke hjælper borgeren,
at kollegaer taler rigtig meget om, hvor meget praktikanten vil
blive savnet. Det er naturligvis vigtigt at udtrykke glæde og

en snak på værkstedet, efter man er startet i ekstern praktik eller

Et par gode råd til et omsorgsfuldt ”på gensyn” er derfor:

spænding på praktikantens vegne over det nye skridt, han skal

 Tal løbende og uformelt om borgerens ønsker for et

vigtig del af fællesskabet. Derfor taler vi meget om alle de gode

 Fokuser på det spændende og glædelige frem for det

det glædelige ved udviklingen fremfor det vemodige ved afske-

 Gør noget ud af at markere den sidste dag.

til at tage. Og han skal vide, at han har været værdsat og en

ting, der er sket under forløbet. Det er blot vigtigt at fokusere på
den. Og at hjælpe borgeren med at se, hvordan han kan bruge

sin udvikling i virksomhedspraktikken og derved mindske utrygheden ved skiftet. Samtidig er det et godt holdepunkt for

borgeren at blive mindet om, at vi ikke går nogen steder.

fremtidigt arbejdsliv. Hav løbende fokus på det næste skridt.
vemodige ved afslutningen.

 ”Vi går ingen steder. Gaden er her, og vi håber du kommer
forbi til en kop kaffe”.

 Send en evt. ”held og lykke”-sms på den første dag for
ekstern praktik.
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