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Udfordring blev 
til personlig sejr  
Med en scanner i hånden og et kyndigt 

blik går Patricia Duus bunkerne af arbejds-

tøj igennem på tekstilvirksomheden Ma-

scot i Silkeborg.  

Som praktikant på lageret har Patricia 

i den grad fundet sig til rette, og her er der 

tale om en succeshistorie, for det havde 

hun på forhånd ikke drømt om. Det første 

møde på den store arbejdsplads var nem-

lig så overvældende for den generte og 

forsagte Patricia, at hun i første omgang 

takkede nej til en praktik hos Mascot, men 

en opfordring fra Bo/Skole/Jobs praktik-

vejleder Janne Holst om at gøre forsøget 

gjorde udslaget. 

- Janne sagde til mig, at hun troede på, 

at jeg nok skulle klare det, og at hun vid-

ste, jeg kunne. Så tænkte jeg, at så kunne 

jeg lige så godt udfordre mig selv og gø-

re det, fortæller Patricia Duus. 

Udfordringen for Patricia er, at hun kan 

være meget genert blandt nye mennesker, 

og at hun ikke så godt kan overskue sto-

re steder. To måneder inde i praktikken er 

der derfor tale om en stor personlig sejr 

for lagerpraktikanten. 

- Jeg er i hvert fald gået over min græn-

se ved at tage sådan et sted hen. Men på 

en god måde, siger Patricia Duus og ud-

dyber: 

- Til at starte med var det lidt skræm-

mende, fordi det er så stort. Jeg kendte ik-

ke nogen overhovedet, og derfor turde jeg 

næsten heller ikke at spørge om vej, men 

efter to-tre dage gik det faktisk fint nok 

med at finde rundt. Og nu føler jeg mig 

egentlig godt tilpas, jeg synes det er dej-

ligt at være herude, fortæller hun. 

Patricia føler, at hun har nogle gode 

kolleger på Mascots lager, og den tilbage-

holdende pige, der begyndte for to måne-

der siden, har gradvist åbnet sig mere og 

mere op. Hun føler, at hun kan få lov til at 

være sig selv på Mascot, og det er med til 

at give tryghed. Derudover har hun en 

mentor tilknyttet, som hun er i daglig kon-

takt med, og som har taget hånd om hen-

des praktikforløb og de specifikke udfor-

dringer, som er gældende for Patricia. 

Ifølge hendes mentor, Grethe Wraae, 

har den unge praktikant gennemgået en 

helt fantastisk udvikling på meget kort tid. 

Derudover har Patricias grundighed gjort, 

at hun for nylig har fået det skulderklap at 

blive flyttet til en ny afdeling på lageret, 

hvor hendes evner kan komme yderligere 

til sin ret. 

Patricia Duus har været i flere forskel-

lige praktikforløb, men hun føler, at Ma-

scot er det sted, der har givet hende mest. 

Selv i starten, hvor hun var helt udkørt, når 

hun kom hjem, og lagde sig til at sove med 

det samme, glædede hun sig alligevel til 

næste arbejdsdag på lageret. 

- Jeg er stadig i en prøveperiode, men 

jeg tænker, at det mest er lager, jeg ger-

ne vil arbejde med. Det er det, jeg har få-

et mest ud af, og det er også det, jeg har 

været mest glad for at arbejde med, slut-

ter Patricia Duus. 

Patricia duus hos mascot, silkeborg
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