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alle andre på arbejdspladsen. Det med at 

få dem inkluderet, huske de skal med til 

julefrokost, alle andre fælles aktiviteter på 

arbejdspladsen og være en del af den fæl-

les kultur på arbejdspladsen, svarer Søren 

Andersen på spørgsmålet er om, hvad der 

vigtigt når unge med særlige behov skal 

videre i beskæftigelse.

- De skal behandles med respekt og 

ydmyghed, og det gælder såvel de unge, 

men det gælder også de der har været 

uden for arbejdsmarkedet et stykke tid på 

grund af fx stress og skal tilbage. Det er 

igen, igen det her med at være en respek-

teret del af et fællesskab.

nogle gange 
slår livet en kolbøtte
Verdens bedste behandling er at få en identitet og være en del af et fællesskab. 
Det gælder både unge med særlige behov og mennesker, der har fået vendt tilvæ-
relsen 180 grader efter stress eller sygdom. Ligeværd har talt med Søren Andersen, 
afdelingsleder på Grennessminde Taastrup, om beskæftigelse til mennesker med 
særlige behov eller i en særlig livssituation.

Et stort netværk af muligheder

Grennessminde gør såvel unge på STU og 

borgere på afklaringsforløb klar til arbejds-

markedet.

Til det arbejde anvender Grennessmin-

de ophold på projektskolens værksteder, 

de socialøkonomiske virksomheder samlet 

under Casa Rosso og skolens meget store 

netværk af virksomheder til eksterne prak-

tikker.

STU tilbyder Grennessminde på forskel-

lige værksteder, som alle har det til fælles, 

at de er som almindelige arbejdspladser. Ele-

verne lærer et fag, om arbejdsmiljø, at mø-

de til tiden, passe opgaverne og samarbej-

de med andre elever og værkstedsledere.

Casa Rosso samler de socialøkonomi-

ske aktiviteter under Grennessmindes pa-

raply af muligheder. Casa Rosso omfatter 

Mad til alle, Frokostordning, Bageriet, Fan-

tasilater, Det økologiske gartneri, Grøn 

transport og Cafe Albertine.

Grennessminde tager selv praktikanter, 

men anvender i stor udstrækning eksterne 

praktikker. De har godt 250 virksomheder 

de samarbejder med. Det er lige Rederifor-

eningen til Netto, Fakta, Bauhaus eller chauf-

førmedhjælper ved en fragtmand.

Der er således et større set-up af ind-

satsmuligheder at trække på med hensyn 

til beskæftigelsesindsatsen. Grennesmin-

de tager selv en del i praktik og har typisk 

3-4 henvendelser om ugen om virksom-

hedspraktik på Grennessminde.

Vigtige beskrivelser

Skift og overgange, med nye mennesker 

at forholde sig til, er de unge ikke altid go-

de til at klare. Så der kan være en pointe 

i, at de kan blive et halvt år mere, i sær hvis 

de er ude i en god praktik i det sidste hal-

ve år af deres STU.

- Drømmen er, at vi fik hele pakken og 

kunne få lov til at lave de fleksjob selv, hvis 

vi kan se de er klar med lidt ekstra hjælp 

til at komme ud på arbejdsmarkedet. Men 

det er jo selvfølgelig statens penge, siger 

Søren Andersen.

Efter at have haft en STU elev i tre år 

har Grennessminde en betydelig viden at 

byde ind. Derfor er beskrivelsen til Jobcen-

tret, af hvad der er godt for eleven og hvad 

har eleven brug for, meget vigtig for at få 

en så god overlevering, til tilværelsen ef-

ter STU og Grennessminde, som overho-

vedet muligt.

- Det særligt vigtige er, at de føler sig som alle andre på 
arbejdspladsen. Det med at få dem inkluderet, huske de 

skal med til julefrokost, alle andre fælles aktiviteter 
på arbejdspladsen og være en del af den fæl-

les kultur på arbejdspladsen.
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- Vi bruger samme praktiksteder til af-

klaringsforløb. Det kan sagtens være bor-

gere, der slet ikke har gået på STU eller ta-

get en STU et andet sted. De kan komme 

her, eller vi forsøger at få dem ud til eks-

terne praktiksteder. Når de har været her 

i ”kuvøsen” på Grennessminde, er det vig-

tigt at gøre dem klar til at komme uden 

for. Vi prøver at matche de unge med de 

konkrete opgaver, der er hos virksomhe-

derne, vi samarbejder med, fortæller Sø-

ren Andersen.

- Vi forsøger også at lave fritidsjob til 

de unge. Der er fx nogle af de unge, der 

har fået taget kørekort, som så kan have 

en tjans nogle gange om ugen. Det vok-

ser de gevaldigt med, både jobbet og kø-

rekortet og at få udleveret nøglerne til kø-

retøjet. Hvis de før var 1,5 meter er de plud-

selig 2 meter 30. Pludselig er der brug for 

dem. De står til rådighed for nogen og skal 

leve op til et ansvar.

Fokus på socialt ansvar og 

socialøkonomi

Der er i disse år stor fokus på virksomhe-

dernes sociale ansvar.

- Rigtig mange virksomheder tager et 

socialt ansvar, også når vi kommer og skal 

bruge eksterne praktikker, men vi kan og-

så mærke, at ”markedet” er presset, vur-

derer Søren Andersen.

- Selvom vi har en stor vifte af samar-

bejdspartnere, kan vi godt mærke, at der 

er rift om virksomhederne, der tager et 

socialt ansvar. Så selv om der er stor vel-

vilje, er det måske blevet lidt sværere al-

ligevel.

Socialøkonomi er også i stort fokus og 

et område under udvikling. Grennessmin-

de har, som mange af Ligeværds medlems-

institutioner, haft socialøkonomi på den 

ene eller anden måde gennem mange år. 

Pædagogisk fokus på produktion som red-

skab til læring, og salg af de produkter der 

kommer ud af det, er en væsentlig del af 

institutionernes dna. 

- I det nye Sundhedshus i Albertslund 

har vi Cafe Albertine, hvor vi kører en ca-

fe med omkring 200 kuverter om dagen. 

Vi har i Grennessminde Vest vores catering 

med to kokke ansat plus nogle i afklarings-

forløb og STU elever i praktik i køkkenet. 

Vi har tre tidligere elever ansat som chauf-

fører, der hver dag kører maden ud til de 

kunder vi har i cateringdelen, fortæller Sø-

ren Andersen.

Catering har ca. 300 kuverter som skal 

køres ud til blandt andet Teknologisk In-

stitut, Socialstyrelsen, Fondenes Hus. Hver 

morgen er der transport til Food People 

og Meny med bake-off brød. Mandag og 

torsdag kører chaufførerne økologisk mel 

for en producent i Borup.

Fakta
Socialt entreprenørskab

Grennessminde Taastrup har i Ca-

fe Rosso samlet en række professi-

onelle socialøkonomiske virksom-

heder. Det giver rigtige jobs til Gren-

nessmindes unge og borgere i af-

klaringsforløb.

•	 Aktiviteterne i Cafe Rosso er:

•	 Mad til alle

•	 Frokostordningen

•	 Bageriet

•	 Det økologiske gartneri

•	 Cafe Albertine

•	 Grøn Transport

•	 Smedefabrikken

•	 Grøn Service

•	 Tømrerne

•	 GM Consulting (rådgivning om 

socialøkonomi)

- Hvis det ikke fungerer derhjemme, kan det heller ikke hænge sammen 
på arbejdspladsen. Hvis du ikke kan stå op, lejligheden ligner noget der 
er løgn og økonomien løber løbsk, så er det svært. Derfor er det stadig 
vigtigt at tænke i den sammenhængende indsats hele vejen rundt
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undtaget blomster, 
dem drukner jeg

21-årige Line Tangemann arbejder på Cafe Albertine i Sundhedshuset i 
Albertslund. Det giver hende en daglig glæde, og hun gør sit bedste 

for at få gæster til at føle sig tilfredse, trygge og godt behandlet.
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- Vi har også en viceværtfunktion i 

Ravnsborgsgade, hvor vi giver den max gas 

et par gange om ugen og tager hånd om 

skrald og passer græsplæner i Ravnsborg-

gade.

Socialøkonomisk virksomhedsdrift by-

der også på økonomiske udfordringer med 

at drive virksomheden rentabelt. Social-

økonomiske virksomhederne må ikke ge-

nerere overskud til udbetaling, men har 

selvfølgelig brug for indtjening til at udvik-

le virksomheden.

- I virkeligheden har vi på Grenness-

minde altid haft socialøkonomisk virksom-

hed, og vi er forholdsvis langt fremme med 

det. Vi har da haft både gode og mindre 

gode erfaringer, og der er da udfordrin-

ger. Vi skal jo investere nogle penge, som 

skal genereres et eller andet sted fra, siger 

Søren Andersen.

- Generelt tænker jeg at noget af ud-

fordringen ved at drive socialøkonomisk 

virksomhed er, at en del socialøkonomiske 

virksomheder handler om, hvad man selv 

tænder på i virksomheden. Altså at nogle 

får en god ide med et særligt produkt, men 

hvor man måske glemmer at få tænkt for-

retning ind i konceptet.

Tingene hænger sammen

Det er i tiden, at der er meget stor fokus på 

det beskæftigelsesrettede mod arbejdsmar-

kedet, men virkeligheden er ikke altid så en-

kel og udfordringerne hænger sammen.

- Hvis det ikke fungerer derhjemme, 

kan det heller ikke hænge sammen på ar-
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- Line, hun er en meget stor hjælp. I sidste 

uge var hun her ikke. Der var det ret svært 

at få tingene til at hænge sammen, lyder 

det fra cafeleder August Kiplev, som er 

daglig kollega med 21-årige Line Tang-

mann.

Line Tangmann har taget en STU på 

Grennessminde Taastrup, som hun afslut-

tede i marts 2016. I den sidste del af hen-

des STU var hun på Cafe Albertine. Line er 

fortsat på cafeen efter afslutningen på sin 

STU.

Line fortæller mig ved ankomsten, at 

hun er ret nervøs for at skulle snakke med 

mig. Det taler vi kort om, så er det glemt, 

og hun taler fortæller frit og ubesværet.

- Jeg er i gang med at se, om jeg kan få 

bevilget et fleksjob. Det vil jeg rigtig gerne, 

siger Line.

Hun fortæller om betydningen af sit job 

på Cafe Albertine, at det giver hende en 

meningsfuld hverdag at have noget at stå 

op til, og nogen der venter på hun kommer.

Cafe Albertine er en socialøkonomisk 

virksomhed under Cafe Rosso, som er den 

enhed hvor Grennesminde Taastrups social-

økonomiske aktiviteter ligger. I cafeen arbej-

der unge som Line og borgere i afklarings-

forløb. Cafeen holder udover den alminde-

lige cafedrift arrangementer, kurser og fæl-

lesspisninger. Cafeen har guldmærke i øko-

logi, som tegn på 90-100 % økologi.

Undtaget blomster

Vi sidder i et lille halvåbent og kupeagtigt 

hjørne. Jeg er lige inden blevet bænket 

med en rigtig god kop kaffe og et superbt 

stykke æbletærte, der godt kunne blive 

stærkt vanedannende.

- Jeg laver alt her i cafeen. Tager mod 

bestilling, serverer, rydder af og tager mod 

betaling fra kunderne. Alt, undtaget at van-

de blomsterne. Det går ikke, det kan jeg ik-

ke finde ud af. Blomsterne kommer jeg ba-

re til at slå ihjel, fortæller hun. Det griner vi 

lidt af, og jeg kan fortælle, at det er så en 

brist hun har til fælles med mig og sikkert 

mange andre.

- Jeg gør virkelig mit bedste. Det er så 

rart, at nogen har brug for det jeg kan, at 

jeg har nogle gode kollegaer, siger hun.

- Det bedste er nok glade kunder, der 

siger at det var vel en god kop kaffe, jeg 

havde lavet. Så bliver jeg glad og siger tak 

for det.

Line Tangemann bor, sammen med 8 

andre unge, i et bofællesskab under Gren-

nessminde på Strongvej. Der er et par læ-

rere tilknyttet huset. De hjælper de unge 

med at holde overblik over rengøring, ind-

køb, madlavning, økonomi og hvad der el-

lers hører til det at bo.

Line arbejder i cafeen hver dag fra 10-

16 torsdag dog fra 8:30-14:30. August Kip-

lev giver Line et flot skudsmål.

- Line har bare udviklet sig så meget. I 

starten havde hun svært ved at stå alene i 

kassen, tale med folk og tage mod bestil-

linger. Det har hun slet ikke mere, siger 

August Kiplev.

- Line er altid glad, sød og rar at have 

med at gøre. Hun er meget vellidt blandt 

både kollegaer og kunder. 

- Line er altid glad, sød og rar at have med at 
gøre. Hun er meget vellidt blandt både kolle-
gaer og kunder, siger August Kiplev om Line 
Tangmanns arbejde i Cafe Albertine.

- Jeg laver alt her i cafeen. Tager mod bestilling, serve-
rer, rydder af og tager mod betaling fra kunderne. Alt, 
undtaget at vande blomsterne. Det går ikke, det kan 
jeg ikke finde ud af. Blomsterne kommer jeg bare til at 
slå ihjel.

Fakta
Beskæftigelsesaktiviteter

Grennessmindes tilbud har fokus på jobtræning, opkvalificering, kompetence-

udvikling og uddannelse, som kan afvikles på værkstederne, i egne socialøkono-

miske virksomheder og i eksterne praktik.

•	 Arbejdstræning: afklaring, udvikling og opkvalificering af gaglige, sociale 

og personlige kompetencer.

•	 Afklaringsforløb: afdækning, udvikling og beskrivelse af kompetencer og 

barrier i forhold til arbejdsevne. Kan være del af ressourceforløb.

•	 Beskyttet beskæftigelse: unge med særlige behov kan blive ansat i beskyt-

tet beskæftigelse på Grennessminde. 

bejdspladsen. Hvis du ikke kan stå op, lej-

ligheden ligner noget der er løgn og øko-

nomien løber løbsk, så er det svært. Der-

for er det stadig vigtigt at tænke i den sam-

menhængende indsats hele vejen rundt, 

forklarer Søren Andersen.

- Det gælder både i forhold til de un-

ge, men også hvis en borger grundet syg-

dom har mistet nogle af sine færdigheder. 

Nogle gange slår livet en kolbøtte og så 

skal selvtillid, identitet og færdigheder byg-

ges op igen. 


