Frivillige FORTÆLLER

Sammen finder vi NYE MULIGHEDER!
SOSU Nord og Frivilligcenter Hjørring

Januar 2018

Sammen finder vi nye muligheder!
Elever fra Social og Sundhedsskolen i Hjørring har været i praktik i genbrugsbutikker,
aktivitetscentre og et ældrecenter. Eleverne kommer direkte fra folkeskolen og går på
SOSU-skolens Grundforløb 1, som handler om at blive klar til arbejdsmarkedet. SOSUskolen og Frivilligcenter Hjørring har tidligere samarbejdet, og med inddragelse af nye
parter fik de unge mennesker mulighed for at komme i praktik på forskellige
arbejdspladser. I genbrugsbutikker, hvor de mødte det frivillige butikspersonale og
butikkens kunder. Samt på aktivitetscentre og ældrecenter, hvor de mødte ansatte,
frivillige og ældre mennesker. Praktikforløbet var 5 timer hver onsdag i 3 måneder, og da
alle parter mødtes midt i december for sammen at se på resultaterne, var der store smil.

Vi har givet alle praktiksteder og elever et spørgeskema og fik de fleste retur. Det var skøn
læsning. Fra praktikstederne berettes om engagerede unge, som kunne bidrage med mange
ting og løse opgaver med ungdommens blik for muligheder. Eleverne fortæller, at de har
fået indsigt i arbejdspladskultur og gennem praktikken udviklet evner og færdigheder, som
kan tages med videre i livet. Mens vi på skolen kunne konstatere, at der ikke var frafald på
holdet og et meget lille fravær, fortæller Annette Knakkergaard og Lene Moselund, som har
været elevernes engagerede praktiklærere og gode sparringspartnere for praktikstederne.
Læs videre på næste side…

Åbningstid
Tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 17.00
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Den sidste part i samarbejdet er Frivilligcenter Hjørring, og også herfra er der stor
tilfredshed med projektet: Frivilligcenter Hjørring er altid gerne med til at bringe mennesker
sammen. Ofte handler det om frivillige sociale fællesskaber, men her er nye parter bragt ind
i samarbejdet og det er bestemt noget vi fortsat vil arbejde med. Det har været en rigtig god
oplevelse at se, hvordan elever og praktiksteder har kunne bruge hinandens kompetence.
Det er altid dejligt, når alle parter får noget med fra et samarbejde og det er tilfældet her.
Foruden de nævnte resultater fik vi på opsamlingsmødet i december præsenteret elevernes
eget projekt, som de ved siden af praktikken og ganske frivilligt har afviklet: en indsamling
til Hospitalsklovne og til Frivilligcenter Hjørring. Jeg gik fra mødet med viden om, at cirka
halvdelen af de unge overvejer at blive frivillige og tre allerede er frivillige. Og med 3000 kr.
i hånden og et stort smil på læben, fortæller Mette Jakobsen, som er koordinator i
Frivilligcenter Hjørring.
Selvfølgelig er der også noget, som kan gøres bedre. Allerede sidst i januar begynder
forberedelserne til næste praktikforløb i efteråret 2018, hvor forslag til forbedringer bliver
inddraget. Og er der nye frivillige foreninger, genbrugsbutikker eller andre arbejdspladser,
som kunne være interesseret i at deltage i samarbejdet, kan de kontakte Mette Jakobsen i
Frivilligcenter Hjørring.
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Vil du vide mere om muligheder i den
frivillige sociale verden, kan du kontakte
Frivilligcenter Hjørring i Østergade 9 i
Hjørring, hvor åbningstiden er:
tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 17.00
Du er også velkommen til at ringe til
koordinator Mette Jakobsen
på tlf. 24 26 40 70

Åbningstid
Tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 17.00

