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Du modtager dette nyhedsbrev, fordi vi tror, du kan have interesse i projekt Dansk+. Ønsker du ikke at modtage fremtidige nyhedsbreve, skal du
blot afmelde det i en mail til fir@da.dk.

Dansk+
__________________________________________________________________
Dansk+ er et projekt, der henvender sig til borgere, som har været i Danmark i
flere år, uden at få styr på det danske sprog. Som en konsekvens heraf, har de
også svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.
I Dansk+ er 125 borgere indtil nu startet i sprogpraktik i 94 forskellige
virksomheder, og der er uddannet 98 sprogmakkere. Kernen i projektet er netop
samarbejdet mellem sprogmakker og praktikant om den sproglige træning.

For mere information
Kontakt: Finn Rasmussen
fir@da.dk
Til oversigt

Erfaringen er, at praktikanterne i langt de fleste tilfælde, kan nå ganske langt i
deres brug af det danske sprog i løbet af en sprogpraktik, idet de får øget deres
dansksproglige selvtillid betragteligt. At det så samtidigt er en god måde at få
præsenteret arbejdsplads og job samt egne evner, tyder resultaterne også på.
Af de 51 praktikanter, der indtil nu har gennemført et sprogmakkerforløb, er 16
fortsat i ordinært job, og 4 har påbegyndt en uddannelse.

Dansk+ konceptet vil blive justeret lidt til brug i efteråret med endnu mere fokus
på det gode arbejde, sprogmakker og praktikant udfører i samarbejde.
Dette nyhedsbrev vil løbende give praktiske eksempler på Dansk+ sprogpraktik
og de oplevelser, som borgere og medarbejdere har i forbindelse med projektet.

”Når vi bruger tid på det, kan vi lige så godt gøre det
ordentligt”
__________________________________________________________________
Siger Daniel Jensen fra Billund El-service, hvor han er elektriker, men også
sprogmakker for Claudiu Necula fra Rumænien. Daniel giver bestemt indtryk af
at være både ordentlig og seriøs i sin rolle som sproglig hjælper for Claudiu.
”Vi arbejder ind i mellem med meget farlige elektriske opgaver, så det er vigtigt,
at både jeg og Claudiu er sikre på opgaven og de forholdsregler, vi skal tage –
ellers kan det blive meget dyrt!” Af samme årsag er Daniel meget grundig, når
han gennemgår arbejdsopgaverne og understreger, at det er vigtigt, at Claudiu
giver udtryk for, hvis han ikke forstår eller ikke føler sig klar til at udføre
opgaven. ”Indimellem må vi tage engelsk til hjælp for at være helt sikre på
forståelsen – men det bliver mindre og mindre nødvendigt”, siger Daniel.
For mere information
Kontakt: Marianne
Thomsen
mkt@billund.dk

Til oversigt

Claudiu har en uddannelse som elektromekaniker med sig fra Rumænien, og
arbejdsområdet er derfor ikke helt uvant for ham. Han har været i Danmark i 7
år og har mest arbejdet i køkkenet på et hotel. Da han blev ledig, opstod der et
ønske om at komme tættere på at arbejde, inden for det felt han oprindeligt var
uddannet til, og han er også parat til at tage elektrikeruddannelsen på dansk.
Men han skal blive bedre til dansk, og jobcentret i Billund tilbød ham deltagelse
i Dansk+ projektet, hvor han kunne træne både dansk og det faglige arbejde.
Claudiu bruger noget af hans pausetid til at gå igennem materialehylderne og
få lavet sin egen ordliste over de mange komponenter, der bruges i
elektrikerfaget. Det træner Daniel og Claudiu så i fællesskab. De synes begge,
det er en god ide at gå sammen om de faglige opgaver. Det giver dem gode
oplevelser, og de synes begge det er superhyggeligt. Daniel synes Claudiu har
rykket sig meget fagligt, og han synes heller ikke det er så svært, for Claudiu vil
gerne rykkes. Det er straks lidt sværere på det sproglige plan, for det er svært
at måle. Daniel er usikker på, hvor meget han kan presse Claudiu rent
sprogligt, og han efterlyser mere instruktion i, hvordan man laver målrettet
sproglig træning.
”Det er fint, at vi får snakket om løst og fast, og at vi kan joke sammen.Jeg ville
dog godt vide mere om, hvordan jeg kunne klæde Claudiu på til at gennemføre
den faglige uddannelse på dansk”, fortæller Daniel Jensen.
De giver begge udtryk for, at de lærer meget af deres samarbejde – Daniel har
fået øjnene op for, hvor vigtig det er at udtrykke sig præcist, og Claudiu suger
faglige udtryk til sig. Også for en udenforstående ser de ud til at nyde
hinandens selskab og bruge deres tid sammen på en god måde.

Hoang Mai lærte kantineleder på IBA at lave nudler på den
rigtige måde!
__________________________________________________________________
Hoang Mai fra Vietnam syntes nemlig ikke,at de nudler, kantineleder og
sprogmakker Brian Finderup lavede i kantinekøkkenet, var helt rigtige. Selv om
hun har været i Danmark i over 25 år, så husker hun stadig, hvordan nudler
skal fremstilles på den helt rigtige vietnamesiske måde, og hun gav derfor Brian
en ivrig lektion i metoden.

For mere information
Kontakt: Jeppe Frandsen
jetf@tkolding.dk
Til oversigt

Hoang er i dansk+ sprogpraktik i kantinen på IBA (International Business
Academy) i Kolding, hvor hun skal blive bedre og mere sikker i at bruge det
danske sprog. Det hjælper sprogmakker Brian hende med sammen med den
øvrige stab i køkkenet. ” Vi udveksler viden, så vi lærer også af Hoang”,
fortæller Brian, der ser praktikperioden som en win-win aftale. ”I sådanne
situationer glemmer vi, at dansk er svært, og begge parter anstrenger sig for at
gøre kommunikationen så let som muligt – og så griner vi en del undervejs”,
siger Brian og Hoang samstemmende.
Hoang går ind i alle funktioner i køkkenet, med undtagelse af kassebetjening,
og det er blevet til en fælles opgave at træne Hoang i at blive bedre til dansk.
På væggen hænger et par sedler med ugens sproglige opgaver, så det er
meget tydeligt, at der er et sprogligt formål med Hoangs praktik. Hvor langt de
når med dette formål, følges der jævnligt op på ved besøg af en sprogkonsulent
fra Kolding Sprogskole, hvor de måler de sproglige fremskridt og sætter nye
mål. Det betyder, at Brian føler sig godt klædt på til opgaven, og han er tydelig
stolt over, at også akademiets chefer er blevet ”omvendt” til at synes, det er en
god ide med praktikanter i kantinekøkkenet.
Hoang har været i Danmark i mange år, og hun forstår dansk ret godt, men det
er meget svært for hende at udtale de danske ord. Dansk ligger ikke særlig
ordret i munden for en vietnameser, og Hoang har indtil nu ikke haft så meget
behov for at tale dansk. Hendes søn har dog presset på, og hun er glad for at
blive tvunget til at få lært at tale dansk. Hoang har også lavet en aftale med
børnene om, at de sammen taler vietnamesisk om morgenen, og dansk om
eftermiddagen. Hoang har aldrig været glad for skolebænken, så metoden med
at tale og træne dansk mens hun arbejder, passer hende meget fint.” I starten
virkede Hoang godt nok noget negativ”, , men da hun opdagede, at hun følte
sig godt tilpas med arbejdsopgaver og kolleger, fik vi hurtigt kemien til at
passe”; siger Brian.
Brian synes, det er rigtig sjovt at give noget tilbage, og at det er en god og
lærerig fælles opgave, de har i køkkenet. ”Vi bruger meget tid på at forklare,
hvad ord betyder, og vi kan tydeligt mærke fremskridt i Hoangs sprogbrug og
bestemt også i hendes selvtillid, når hun taler dansk; hun er blevet mere frigjort
i sit sprog."
Brian slutter af med at sige: ” I sådan et tæt samarbejde skal vi være sociale
overfor hinanden, ellers nytter det ikke noget”. Og for den kortvarige gæst i
køkkenet er det tydeligt, at kemien spiller og at der grines meget på
arbejdspladsen, mens man arbejder effektivt.

Sprogmakkerne tager opgaven meget seriøst.
__________________________________________________________________
Det siger både Kirsten Aagaard Andersen og Susanne Toft fra Center for
Dansk og Integration i Køge. De fungerer som sprogkonsulenter for
sprogmakkerne i Køge, hvor de ser deres rolle, som dem der skal omsætte
sproglige mål, til noget der er forståeligt og til at arbejde med for
sprogmakkerne ude i virksomheden. ”Vi skal tage opgaven seriøst og hjælpe
sprogmakkeren med at finde fornuftige veje til at træne dansk med
praktikanten. Vi skal undlade at tænke som sproglærere, men sætte os i
sprogmakkerens sted og være en hjælper eller konsulent for denne, så han/hun
kan træne borgeren.”

For mere information
Kontakt: Susanne Toft
susanne@toft.cc
Til oversigt

Det er både Kirsten og Susannes opfattelse, at virksomhederne lægger stor
vægt på det sproglige fokus.Derfor er det også vigtigt, at virksomheden oplever
god opfølgning på den sproglige træning, som foregår i praktikperioden.
Faktisk tænker mange virksomheder, at de skal klæde praktikanterne på, så de
også er attraktive i andre jobsammenhænge. De har begge oplevet, at de er
meget velkomne i virksomhederne, og efter at den første nervøsitet har lagt sig
hos sprogmakkerne, forløber samarbejdet forbilledligt. ”Her er projektets
progressionsskema faktisk en god hjælp, fordi det giver nogle konkrete
træningsmål. Det må godt blive endnu enklere, men det er et holdepunkt for
både sprogmakker og praktikant, og et godt udgangspunkt for samtalen med
dem.
De sprogmakkere, som de har været i kontakt med, har udvist stort
engagement, og synes at det er sjovt at arbejde med det sproglige. De fleste er
også gode til at sprede opgaven ud til flere, så det at give praktikanten relevant
fagsprog og almindeligt talesprog kan blive et fælles projekt i en afdeling
Praktikanterne kunne i starten være lidt nervøse ved mødet med
sprogkonsulenten – var det nu en form for eksamen eller test, de skulle til.
Derfor har de brugt lidt tid på at afmystificere deres besøg og vise, at de er der
for at hjælpe borgeren til at blive bedre til dansk og forbedre chancerne på
arbejdsmarkedet. ”Når praktikanten har forstået formålet, så er de glade for
besøget og vores sproglige fif”, siger Kirsten og Susanne samstemmende
”Sprogmakkeren og praktikanten har alletiders chance for at skabe et fælles
rum, hvor sproglige input kan blive trænet, og de arbejder med et autentisk
sprog, hvilket altid gør indlæringen meget nemmere”, siger de to
sprogkonsulenter.
Fremover vil Susanne og Kirsten gerne selv have den første kontakt til
borgerne: ”Det ville have gjort vores opgave nemmere, hvis det havde været
os, der sprogtestede borgerne. Vi ville hurtigere have været klar på hvilke
indsatser der skulle til, og formentlig bedre kunne give anvisninger til
sprogmakkerne, fordi vi ville have haft større forhåndskendskab til borgeren”.

Jeg bor i Danmark, og det er vigtigt at tale dansk!
__________________________________________________________________

Ordene kommer fra Ramla Salim fra Pakistan, der er i Dansk+ sprogpraktik i
Inspiration i Esbjerg.

For mere information
Kontakt: Maria Anglada
maang@esbjergkommune.dk
Til oversigt

Ramla har været i Danmark i 6 år, men har tidligere også boet i Holland og
England. Hendes mand har et godt arbejde i Danmark. I starten fokuserede
Ramla ikke så meget på dansk, da hun havde travlt med at tage en uddannelse
inden for marketing, som hun kunne tage på engelsk. Men nu er hendes datter
kommet i børnehave, og Ramla har fundet ud af, at hun skal kunne meget mere
dansk for at få en chance på jobmarkedet.
Alt dette fortæller Ramla på fint og letforståeligt dansk. Der er stadig fejl, men
hun taler med stor selvtillid og uden at lede efter ordene. Sådan var det ikke da
hun startede i butikken, fortæller sprogmakkeren, Christian Jensen, der også er
chef i butikken. ”Ramla kommunikerede næsten kun på engelsk i starten, men
alle kolleger i butikken har været opmærksomme på det, og vi beder Ramla om
at tale dansk”.
Det har de gjort så godt, at det er ganske imponerende fremskridt, Ramla har
gjort i løbet af tre måneder. Christian fortæller, at Ramla taler nok dansk til at
varetage alle funktioner i butikken, også kunde- og kassebetjening.
Ramla bærer stadig et badge, der fortæller, at hun er sprogpraktikant. For at
hun kan blive endnu bedre til dansk,er man blevet enige med jobcentret om at
forlænge praktikken i endnu en periode. Derefter er der et fast job i kikkerten.
Ramlas baggrund kan også være en fordel. Da en indisk familie kom ind i
butikken, var de ved at gå igen efter at have kigget lidt, men da Ramla gik i
gang med at tale med dem på deres eget sprog, kom der godt gang i
indkøbene. Der er ikke så mange Inspiration butikker, der kan prale med at her
tales både Urdu og Hindi.
I det hele taget er både Ramla og Christian ret begejstrede. Det gælder både
arbejdsopgaver og det kollegiale sammenhold, men også den støtte de begge
synes, de har fået fra job- og sprogcenter. De har nogle konkrete og beskrevne
sproglige mål, som de arbejder ud fra, og begge kan tydeligt mærke store
sproglige fremskridt. ”Jeg tror på, at jeg bliver bedre til dansk nu”, siger Ramla,
og Christian er enig, ”Ramla taler med alle og hun er meget ivrig for at snakke”.
Han tilføjer: ”Samtidig viser vi for alle ansatte og kunder, at vi lever op til vores
politik om, at der er stor rummelighed i denne butik”.

Jeg kan næsten forstå det hele – men udtalen er svær
__________________________________________________________________
Ordene kommer fra Serap Erdogan fra Tyrkiet, som har været i Danmark i 15
år. Derfor er det store fokusområde også udtale, når Serap er i Dansk+ praktik i
køkkenet på Bygholm Landbrugsskole.
Jane Andersen er Seraps sprogmakker, og hun understreger, at hun ser det
som sin opgave at hjælpe Serap til at tale dansk klart og flydende. ”Et simpelt
ord som gulerødder er det meget svært for Serap at udtale – så det er et rigtig
godt øveord”, siger Jane.
For mere information
Kontakt: Pernille Holdorf
pho@horsens.dk
Til oversigt

Der snakkes meget i køkkenet på Bygholm, så Serap hører meget dansk, og
hun er også god til selv at give sit besyv med. Serap siger selv, at hun snakker
meget på tyrkisk, og siger med et smil , ”at det måske bliver en lidt mere
passende mængde ord på dansk”.
Serap har tidligere arbejdet med rengøring – en del år på en skole, men det er
ikke et job, hvor der tales meget dansk, og da hun heller ikke får talt meget
dansk derhjemme, er det svært at få øvet sproget. Serap kan dog godt læse en
dansk avis, og hun bruger flittigt den dansk-tyrkiske ordbog for at blive bedre til
sproget. Serap er glad for praktikken i køkkenet, fordi det giver hende god
mulighed for at få talt dansk med flere mennesker.
Køkkenleder Jonas Bernhard understreger, at man i køkkenet går meget op i,
at formålet med praktikken er sproget, og selv om Jane er den formelle
sprogmakker, så kender alle til formålet med denne praktik, og alle hjælper til
med den sproglige træning. ”Det er en fælles opgave vi har, og arbejdet skal
give mening både for Serap og kollegerne i køkkenet”.
Jane supplerer med, at hele køkkenet er blevet meget bevidst om den
sprogbrug, de har. ”vi har lært at være tydeligere i vores udtale, men det
vigtigste er, at der er en god kemi, at det er en positiv person med den rigtige
indstilling. ”Det er Serap, og så er det ikke så svært at være sprogmakker,”
siger Jane. Hun værdsætter dog den støtte hun får fra konsulenten på det
lokale sprogcenter og fra kollegerne.
”Men der opstår stadig misforståelser”, siger Jane, ” Vi gik en hel dag og
planlagde med, at Serap skulle køre med en kollega ned til byen og hente
arbejdssko. Vi var overbevist om, at alle var af samme opfattelse. Det viste sig
dog, at skoene blev leveret af jobcentret, og det havde Serap hele tiden haft
styr på, men det var ikke lige feset ind på vores lystavle. Heldigvis kan vi grine
af det, men det viser, at vi skal bruge meget tid på at sikre, at vi har forstået
hinanden.”

Hvad er vaskepinde til ørerne for noget?
__________________________________________________________________
Sådan tænkte Thi Phuc Dung Nguyen fra Vietnam, da en kunde i Føtex i
Bolbro Odense spurgte efter denne vare. Det varede et stykke tid, inden hun
ved hjælp af sin sprogmakker forstod, at kunden efterspurgte vatpinde.
Det er som del i Dansk+, at Dung er i praktik i butikken med det formål at træne
dansk – både at lytte, forstå og tale dansk, samtidig med at hun arbejder i
butikken. Det er små situationer som denne, der gør, at hun i hvert aldrig
glemmer betydningen af ordet vatpind.
Dung har været i Danmark i 7 år, og det passer hende fint at være i praktik i en
butik, da hun tidligere har arbejdet i et vietnamesisk supermarked. Nu er hun
ved at lære de vigtigste ord og udtryk i et stort dansk varehus, og håber meget
på en fremtid i en dansk butik. Dung har også spurgt i Føtex, om hun snart må
komme i kassebetjeningen, så hun kan komme til at tale mere med kunder.

For mere information
Kontakt: Nina Henriksen

Det er netop den lyst og motivation til arbejdet, som butikschef Jørgen
Pedersen lægger vægt på. ”Hvis praktikanten har lyst til at lære sproget og
udføre arbejdet, så skal sprogmakkeren og vi andre i butikken nok hjælpe og
støtte, alt det vi kan. Dung er blevet betydeligt bedre til dansk på kort tid, og er
også et positivt bekendtskab”, understreger butikschefen.

nihen@odense.dk
Til oversigt

I det hele taget tager Føtex gerne imod praktikanter i butikkerne til forskellige
funktioner. Dels passer det fint ind i vores politik for socialt ansvar, dels giver
det os nogle ekstra ressourcer til butikkens drift. Normalt bruger vi i starten
ekstra ressourcer på at få praktikanten i gang, men det tjener sig ind i den
sidste ende. Derudover har vi også et rekrutteringsperspektiv. ”Har vi en rigtig
god praktikant, og opstår der en jobåbning, så er det jo naturligt at ansætte
praktikanten”, siger butikschefen.
Dung håber på et job i Føtex eller noget tilsvarende. Hun har kun været i
butikken i to uger, men bruger aktivt tiden til at blive bedre til dansk. At hun er
kvik i sin sprogforståelse var interviewet et godt bevis på.
Intervieweren spurgte, måske nok lidt klodset: ”Jeg ved godt, at du sidder her
foran dine chefer, men kan du sige noget om, hvordan du har det her?” Så
svarer Dung hurtigt:” Hvordan jeg har det med at mine chefer sidder her, eller
hvordan jeg har det i butikken?”
Dung bliver uden tvivl fortrolig med mange flere ord end lige vatpinde!

Jeg kan godt lide at se udvikling!
__________________________________________________________________
Så præcist udtrykker Kikki Andersen fra Affald Plus i Næstved sig, når man
spørger, hvad der fik hende til at sige ja til at blive sprogmakker.
I hendes partnerskab med Shadman Kader fra Irak fik hun rig lejlighed til at se
både sproglig og personlig udvikling. ”Shadman gjorde tydelige fremskridt, og
han blev god til at gentage ord, at spørge ind og at beskrive de praktiske
opgaver, han skulle udføre i genbrugsbutikken”, siger Kikki.

For mere information
Kontakt: Brian B
Rasmussen
bbras@naestved.dk
Til oversigt

Egentlig var Kikki lidt skeptisk i starten, men tanken om at være med til at
udvikle et andet menneske var tiltalende. Derfor deltog hun sammen med to
andre kolleger i et sprogmakkerkursus, inden de modtog tre sprogpraktikanter i
genbrugsbutikken.
Kikki synes, at det har været en stor fordel, at de har været et team på tre
sprogmakkere. Det har både betydet, at de kunne hjælpe hinanden, men også
at de har påtaget sig fælles opgaver med de tre praktikanter. ”Vi var tre
primære par, men alle seks har arbejdet sammen om den sproglige træning”.
Kikki efterlyser endnu flere sprogtræningsværktøjer. Den kulturelle tilpasning
synes hun ikke har været svær, men indimellem har hun været i tvivl om,
hvordan den bedste sproglige træning skulle stykkes sammen. ”Vi har dog haft
en god og målrettet opfølgning - både fra jobcenter og sprogkonsulent - så vi
har hele tiden følt os i trygge hænder”, understreger Kikki.
Shadman har også været en nem type at samarbejde med. Han ville meget
gerne snakke og var meget ivrig efter at blive bedre til dansk og søgte danske
venner. Shadman kunne klare næsten alle opgaver i genbrugsbutikken, og han
var god til at tale med kunderne. Efter praktikopholdet har Shadman fået fast
fuldtidsjob i Næstved, derfor viser billedet Kikki med en anden praktikant,
nemlig Amir Paahou fra Iran.
Shadman havde mange ubehagelige oplevelser i bagagen, men han var god til
at tale om det, og til at fortælle om sig selv. ”Derfor har jeg også fået meget
igen, rent menneskeligt”, siger Kikki, og tilføjer: ”Jeg har nok fået et mere
positivt og forstående menneskesyn”.
Kikki er parat til at tage flere sprogpraktikanter, men der skal lige være lidt
mindre travlt. ”Det er vigtigt, at man har tid til at gør det ordentligt, så man føler,
at man gør et godt stykke arbejde”, slutter Kikki.

EM i fodbold er et godt emne for en snak
__________________________________________________________________
Det har uddeler i Superbrugsen i Fredericia, Dan Møller, i hvert fald brugt som
opstart på en god pausesnak med sprogpraktikanten fra Polen, der netop er
startet i butikken.
Dan fortæller, at for to år siden, var der ingen praktikanter i Superbrugsen på
Nymarksvej. Man mente, at det var for bøvlet og besværligt. Men da Dan kom
til, bragte han erfaringer fra et tidligere job i Esbjerg med sig, og i dag er der
flere praktikanter i butikken.
Det er klart, at praktikanter er en ekstra hjælp i butikken, men Dan Møller satser
også på at give noget igen. Det kan være sproglig træning eller på anden vis
bringe praktikanterne tættere på et job. Endelig er der også mulighed for, at der
kan rekrutteres fra gruppen, når man møder nogle gode praktikanter.

For mere information
Kontakt: Annelie Skyttehus
annelie.skyttehus@fredericia.
dk
Til oversigt

”Vi har haft sprogpraktikanter før, men ideen med en tilknyttet sprogmakker og
fuld tid i butikken er rigtig god”, siger Dan, ”Det giver både tid til den sproglige
træning og god introduktion til butiksfaget”.
Samtidig er Dan glad for den støtte, han oplever fra job- og sprogcenter. Dan
har især været glad for at kunne dele erfaringer med andre arbejdspladser på
sprogmakkerkurset.
Praktikanter kan blive sat til mange forskellige opgaver i butikken. Man ser på,
hvad de har af erfaringer, og så er det vigtigt, at de gerne vil arbejde i en butik.
De skal også være hurtige til at forstå arbejdsgangene i en butik, og butikken
skal være meget omhyggelig med introduktionen – ” Vi skal ikke kun sige
tingene, vi skal vise det i praksis”.
Niveauet i dansk er ikke så afgørende, selv om de skal kunne kommunikere på
lidt mere end tegnsprog. Det er Dans erfaring, at hvis praktikanterne er
motiveret for at lære mere sprog, så udvikler de sig rigtig hurtigt.
”Der kan ske rigtig meget på en uge”, siger Dan, og tilføjer: ”Vores nye
praktikant virker lovende, han er omhyggelig med sit arbejde, han er ivrig efter
at træne sproget og vi kan tale fodbold i pauserne. Han skal nok blive integreret
i butikkens hverdag”.

Patienthotel med stor rummelighed på Odense Universitets Hospital
__________________________________________________________________
Det hele startede for tre år siden, da patienthospitalet indgik en aftale med
Odense kommune om at stille kompetencegivende praktikpladser til rådighed
for borgere, som har behov for det. I starten var det mest praktik som
patientguider, men nu er der også praktikanter i køkkenet og til rengøring af
hotellets værelser og fællesområder.

For mere information
Kontakt: Roy Sørensen
roso@tietgen.dk

”Vi har normalt mellem 2 og 20 praktikanter”, siger sekretariatschef Katja Holm
Hansen” og for at sikre, at praktikanterne også får de forventede kompetencer
med sig, har vi opbygget et stort mentorkorps, som støtter dem.” Det er en
strategisk indsats på patienthotellet, og man synes, det har givet gode
resultater, som man nu prøver at udbrede til andre afdelinger på hospitalet.
Nogle af praktikanterne opnår ansættelse i afdelingen, men der er også mange,
der opnår ordinær beskæftigelse andre steder efter en praktikperiode på
patienthotellet.

Til oversigt

Afdelingen følte sig helt parat til at tage sprogpraktikanter og benytte sig af
sprogmakkere, som kan indgå i afdelingens mentorkorps. Katja syntes dog, at
de fik ganske kort varsel, og at det skulle gå lidt vel hurtigt. De klarede det, men
det havde været rart at kende lidt mere til praktikanternes baggrund, inden de
startede.
For alle praktikanter i afdelingen gælder det, at de aldrig må gå alene, for der
skal altid være en person at lære af. Det oplevede en af hospitalets direktører,
da vedkommende gik gennem patienthotellet og overhørte en meget grundig
forklaring af både selve ordet og brugen af en fisterkost. Det var direktøren
ganske imponeret over, men det hun hørte var faktisk en sprogmakker, der var
ved at give en dansk+ sprogpraktikant indsigt i branchebetegnelserne for de
redskaber, man benytter på patienthotellet.
Den omtalte sprogpraktikant var K’ Luyen Thi Tran fra Vietnam. På det første
møde med sprogkonsulent Roy Sørensen fortæller hun selv om episoden med
fisterkosten, som et eksempel på hvordan hun lærer nye fagudtryk. På mødet
gennemgås de enkelte delmål, som er skrevet ind i progressionsskemaet, og
det konstateres, at K’Luyen på alle måder har gjort store fremskridt. Det viser
sig blandt andet ved, at hun taler langsommere og nu får endelserne tydeligere
med. K’Luyen er blevet god til selv at henvende sig - også til andre end
sprogmakkeren - og hun er selv i stand til at fremføre problematikker på dansk.
Det er tydeligt, at sprogmakkere og andre mentorer på patienthotellet tager
deres opgave og ansvar meget seriøst. Katja Holm Hansen understreger da
også, at der skal være tid og plads til, at mentorer og sprogmakkere yder et
seriøst stykke arbejde, som led i patienthotellets rummelighedsstrategi.

__________________________________________________________________
Dansk+ er et samarbejde mellem DA, LO og KL med støtte fra Udlændinge-,
Integrations- og Boligministeriet.

