Et kursus for resten af livet
JOBKURSUS. Et ti ugers forløb med fokus på deltagernes indre mekanismer skal skabe varige
forandringer og gøre flere af kursisternes jobudsigter lysere



Mentorerne står efter ti ugers undervisning klar i baggrunden til at støtte kursisterne de næste tre
måneder. Her sidder coach Mads Mæland Breckling på hug flankeret af kollega Bodil Humlebæk
med kursisten Pia i forgrunden (tv.). Foto: Jan Stephan.
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JOBCENTER HALSNÆS: Hvad gør man, hvis man p.g.a. fysiske, psykiske eller andre problemer
nærmest har opgivet at komme i job igen? En mulighed er at give et kursus i Jobcenter Halsnæs en
chance. Det vil 40 kursister have gjort i løbet af foråret, og de første 20 er færdige med lovende
resultater.
Kurset »Nye muligheder & nye udfordringer har til formål at skabe forandring i deltagernes liv, så
de får mod på at komme på arbejdsmarkedet igen. Gulvmåtten kigger forbi på de første 20
kursisters afsluttende dag. Her bliver de af underviserne bedt om at vurdere, hvad den ene ugentlige
dags mødegang over ti uger har betydet for dem.

Nyt hår og selvtillid
»Det er helt vildt! Vores forandringer er gået fra alt som et nyt hår og til stor selvtillid,« siger en
deltager.
Kursisterne har efter et til ti år på kontanthjælp ikke kunnet overskue deres fremtid, og de tilhører
den såkaldte »match 2« (se faktaboks). Men nu vejrer flere af dem ny morgenluft.
»Det har ændret min livsindstilling for resten af livet,« tilføjer en anden, mens en tredje kursist er
gået bort fra sin oprindelige plan om et fleksjob: »Nej sgu, jeg skal have fuldtid!«
»Tigerwoman«, lyder det fra en medkursist, og der grines.

Stemningen i undervisningslokalet er seriøs, men positiv, mens deltagerne frivilligt fremlægger
hver deres visioner for 2013. Enkelte springer over, mens andre taler åbent om håbet for fremtiden.
Emnerne går især på job, uddannelse, sundhed, økonomi og kærlighed. To emner, der næsten
gælder alle, er at arbejde på at opnå bedre relationer til familien samt større selvtillid. Sætningen
»jeg bli’r helt rørt« høres flere gange under de hudløse bekendelser om deltagernes personlige
fremskridt.

Brug livlinen
»Brug os og jeres sagsbehandler. I har en livline, at vi er der,« siger en af de to undervisere, Bodil
Humlebæk. Kursisterne vil nemlig blive fulgt tæt de næste tre måneder, så de hurtigt kan komme på
hesten igen, når de falder af, for det vil ske for alle, understreger lærerne. »Så må man håbe, hesten
ikke er løbet inden,« lyder det, og der fnises.
En pakistansk uddannet jurist fortæller, hun er blevet nedslidt af rengøring i Danmark, og hun
opfordres til at prøve at gøre brug af sin uddannelse i Danmark. »Hvis jeg kan, jeg tror det ikke,«
siger hun.

Halvdelen skal i gang
Hovedmanden bag kurset er mentor og coach, Mads Mæland Breckling, der virker ganske tilfreds
med udbyttet af de ti uger.
»Succeskriteriet er, at 50 procent får en praktikplads, men mit skøn er, at flere af dem også vil
komme i job senere. Det ville de principielt alle kunne nu. Når de er ude og danne netværk, opstår
der flere muligheder - indimellem direkte mirakler, men her lærer vi dem, de skal være herrer over
deres eget liv. Vi arbejder med kursisternes indre selvopfattelse, genskaber glæden privat og
jobmæssigt og får dem til ikke at reagere negativt på bestemte situationer eller ord. De næste tre
måneder skal vi fastholde så mange som muligt i den gode udvikling,« fortæller han.
Kurset afholdes foreløbigt to gange a 20 kursister pr. gang, og næste hold er allerede klar. Derefter
skal Jobcentret evaluere på succesraten, om kurset igen skal udbydes.

