Et godt tilbud giver bonus
D.24.juni afslutter 5 mænd og 19 kvinder 1.skoleperiode af uddannelsen til
social- og sundhedshjælper på rotationsprojektet – og det, der begyndte som
et godt tilbud, giver nu bonus for alle.
Rotationsprojektet var et tilbud til jobsøgende i Skive Kommune, hvor de først skulle have teori og siden i
sommerferien afløse det faste personale i ældreservice, mens disse efteruddannes.
Vejen til rotationsprojektet har været meget forskellig for de 24, der nu afslutter. ”Vi kunne alle se
mulighederne i projektet,” fortæller Berit Knudsen og Mille Nygaard Gravesen fra holdet. Nogle vidste fra
starten, at det var social- og sundhedsvejen, de ville, og da antallet af pladser til uddannelserne som
social- og sundhedshjælper og -assistent er begrænset, så var rotationsprojektet en vej ind på Social- og
Sundhedsskolen. For andre var det tilbuddet om at få flere kvalifikationer og mere uddannelse, der fik
dem til at vælge projektet. Især var fremtidsperspektiverne i at komme i gang med en uddannelse, der
åbner for 12 forskellige mellemlange uddannelser, interessant for flere. Hvis ikke der er et job straks
efter, så er der mange andre veje, som fører videre fra Social- og Sundhedsskolen.
Som afslutning på 1.skoleperiode besluttede holdet ikke at
lave en almindelig fremlæggelse på klassen, men lave
stjernestunder for ældre – og omsætte teori til praksis. Det
blev til et samarbejde med Gammelgaard Plejecenter, hvor
holdet kom på besøg og lavede aktiviteter med de ældre og
personalet.
Mille og Berit fortæller om afslutningen: ”Vi havde 3 hunde
med derud. En guitarspiller, der spillede til fællessang. Vi
lavede ’det muntre køkken’, hvor vi endda løb tør for
tallerkner. Vi bagte boller og lavede pandekager både inde og
ude”. Mille fortsætter, ”et af de største indtryk var en ældre
mand, der sad på en miniscooter.
Han ønskede brændende at gå tur med hunden – jeg glemmer
aldrig hans ansigt, da det lykkedes. Der var også en kvinde,
som glemte sin rollator, men hun huskede hunden! Hun
glemte alt om sine begrænsninger og fik ressourcer. Det var
en vidunderlig dag, hvor alle fik oplevelser, der kommer til at
vare længe”.

Så det, der begyndte som et godt tilbud, har givet bonus og
stjernestunder for både rotationsholdet selv og for personale
og beboere på Gammelgaard Plejecenter. De 24 så
mulighederne og fremtidsperspektiverne i projektet. De sagde
ja! Nu er de klar til at skabe nye muligheder for andre end
dem selv.

