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rummelige næver 
til de unge med særlige behov

Te
kS

T 
&

 f
oT

o:
 C

H
r

eS
Te

N
 H

ee
Sg

å
r

d
 ib

Se
N

/C
H

ib
 P

r
eS

Se
bu

r
ea

u

- Den perfekte mentor er vel en halv-krimi-

nel, som selv kan huske, hvordan det var 

at være ung, foreslår Preben.

Han husker en episode, hvor et bygge-

sjak fik styr på omfattende tyverier ved en 

byggeplads i Odense:

- Der rendte nogle unge indvandrere 

rundt udenfor hegnet. Og der blev stjålet 

masser af værktøj. Vores formand fik fat i 

den mest flabede af dem og ansatte ham 

til at passe på pladsen og tingene. Efter det 

blev intet stjålet, griner Preben Behnsen, 

som i dag arbejder i jord og beton for Eng-

gaard i Aalborg.

Ved siden af skærmen står Tina Laurid-

sen fra Mentor Company:

Ikke kun én sandhed

- Man behøver ikke have været kriminel 

for at være en god mentor. At være en 

god mentor betyder også, at man er rum-

melig, tilføjer hun og skifter til næste bud-

skab på sin Power Point:

Anerkendelse. Respekt. Nysgerrighed. 

Opgive fordomme. Opgive at der kun fin-

des én sandhed. Opgive, at der kun findes 

én løsning. De nye ord på væggen er op-

skriften på, hvordan de hærdebrede arbej-

dere bliver gode til at rumme en ung.

Det er dét, mentorkurset handler om. 

En flok store mænd tager samfundets so-

ciale ansvar alvorligt og har sagt ja til at bli-

ve mentorer ude i virkeligheden for unge, 

som har særlige behov når det gælder at 

komme ud i arbejde.

Tolv hærdebrede, karseklippede mænd med store næver lytter opmærksomt og 
forsøger at holde blikket på det oplyste lærred for enden af lokalet. »Hvordan var 
du som ung?« står der øverst på Power-Point skærmen.

En chance på et presset arbejdsmar-

ked

Projekt Fællesskab med Perspektiv i Aar-

hus er gået ind i sin anden fase, hvor erfa-

ringerne fra første del bliver brugt til at 

skærpe indsatsen for de unge. Mentorkur-

set er en væsentlig del af projektet. Her 

har Den helhedsorienterede Indsats (DHI) 

fået ikke blot brede betonbisser, men også 

metalarbejdere, vvs’ere og malere med i 

fællesskabet. MTHøjgaards betonsjak på 

Moesgaard har allerede haft omtrent 35 

unge i de to måneders praktik, som pro-

jektet lokker de unge med. Og det har gi-

vet uvurderlige erfaringer, som de nye 

mentorer kan bruge, når de om kort tid 

tager den første unge mand i hånden og 

med ud i virkelighedens verden for at give 

ham endnu en chance på et ellers presset 

arbejdsmarked.

Mærsk med for første gang

- Vi og Mærsk vil gerne gøre en forskel. 

Jeg skulle lige høre chefen først, og han 

svarede, at det måtte vi gerne - bare vi ta-

ger ansvaret overfor kollegaerne, forklarer 

Benny Simonsen, som er tillidsmand for 

smedene hos Mærsk på Aarhus havn. 

Sammen med kollegaen Rasmus Jensen 

har han valgt at bruge to dage på at blive 

uddannet til mentor for unge.

- Vi er ude i mijøet. En socialrådgiver 

kan ikke vise de unge, hvordan hverdagen 

er ude i det pulveriserende liv. Jeg gad ikke 

selv gå i skole og blev fejedreng på et auto-

værksted, da jeg var 13 år. Der blev jeg ud-

dannet lastbilsmekaniker og i dag er jeg 

smed, forklarer Rasmus, der også gerne vil 

erkende, at han og Benny selv får noget ud 

af at være mentorer:

Almindelig borger

- Vi kan gøre en forskel. Vi kan hjælpe 

unge mennesker, understreger Rasmus 

Jensen.

- Det er også en gevinst for firmaet. De 

får nogle medarbejdere, som er opkvalifi-

ceret på deres personlige egenskaber. 

Samfundet får også noget ud af det: Hvis vi 

kan hjælpe én ung ind i et læreforløb og 

uddanne ham som smed, så flytter vi ham 

jo fra en kasse til en anden: Han kan jo bli-

ve en almindelig skatteborger, fordi han 

har fået en chance hos os, slår Benny Si-

monsen fast.

De to har allerede fået en ung i arbejde, 

som har vist sig at kunne mere end forven-

tet. Spørger man Benny SImonsen direkte, 

svarer han, at han tror, deres mentee også 

bliver en økonomisk gevinst for arbejds-

pladsen.

Vil ikke sætte de unge i kasser

- Jeg synes, at de unge mennesker skal 

have en chance. Ellers bliver de en belast-

ning for samfundet. Jeg er personligt fuld-

stændig ligeglad med, hvad de har lavet 

eller ikke lavet. Jeg vil ikke sætte folk i kas-

ser, siger Benny Simonsen.

Smedene hos Mærsk er den første me-
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talvirksomhed i projektet. De henter viden 

og masser af erfaring på mentorkurset - 

ikke mindst da sjakbajs Lars Knudsen, som 

arbejder for MTHøjgaard på byggeriet af 

Moesgaard Museum stiller op for at 

fortælle om sine erfaringer med de unge 

mentees:

Du skal møde hver dag

- Du skal være dig selv. Ligemeget hvad, så 

er de her unge gode til at spotte os. De er 

enten pleasere eller provoer og er der én 

ting, der er vigtig, så er det at de skal hol-

de en aftale. De skal fandme møde hver 

dag, buldrer Lars Knudsen.

Han råder mentorerne til at følge med i 

de unges hverdag. Det gælder også, når de 

har været i praktik i to måneder og forhå-

bentlig starter på skole.

- Vi troede, at der ikke fandtes et men-

neske, som vi ikke kan få til at arbejde. Det 

gør der!, afslører Lars Knudsen med et op-

mærksomt blik og røber i samme sætning, 

at betonarbejderne på Moesgaard har haft 

en succesrate på omtrent 25 procent.

ADHD ingen ulempe

- I skal ikke gøre det her for pengene. I 

skal gøre det, fordi I har lyst, lyder det kor-

te budskab fra sjakbajsen, som også har 

lagt mærke til de unges vaner og uvaner:

- Vi behandler dem, som du ville be-

handle din egen søn. De får ikke lov til at 

sætte sig ude i hjørnet til frokost. De skal 

ind i midten og snakke med os andre. Du 

kan også se, om de køber deres frokost 

ved bageren hver dag. De skal lære at tage 

madpakke med. Mange har diagnoser, 

men ADHD er altså ingen ulempe i bygge-

branchen, forklarer Lars Knudsen.

Engagement

Kursusgruppen snakker om en ung, der 

lige nu er sygemeldt efter et overfald. Tina 

Lauridsen forklarer, hvordan fordomme 

kan være en positiv ting, fordi det giver en 

fælles ramme at snakke om tingene i. 

Reglerne for straffeattest bliver gennem-

gået, og de store mænd lytter til en af 

mange historier om en mentor, som enga-

gerede sig for sin mentee. En af mentorer-

ne anbefaler et godt kursus for ordblinde, 

og snakken går med masser af følelser for 

de unge ’med særlige behov’, før mentor-

kurset slutter med fælles frokost.

Alle mentorer får oplysning om, hvor-

dan systemet fungerer.  Indsatsen med 

mentorer, der hjælper de unge ud i praktik 

og måske ind på en uddannelse, er jo en 

politisk beslutning. De aarhusianske polti-

kere har besluttet at give penge til LBR (Det 

lokale Beskæftigelsesråd) for Aarhus, og 

LBR støtter Fællesskab med mere Perspek-

tiv. 


