Ayoob har opsagt sin IGU-stilling
Det er ikke fordi Ayoob Hassan Muradi er ked af sit arbejde i Bramdrupdam Sports- og Mødecenter i
Kolding, hvor han har været IGU-ansat i over et år. Men Ayoob er noget frustreret over, at
uddannelsesdelen ikke lever op til hans forventninger. ”Der bliver lavet om i forhold til min plan, fordi det
planlagte kursus ikke bliver gennemført, og i stedet kommer jeg på kurser, jeg ikke har så meget brug for,
og der skal bruges lang transporttid for at deltage”.
Ayoob vil meget gerne uddannes til VVS’er, men han kan ikke få de
relevante faglige kurser, og selv om han har optrappet den almene
uddannelse på VUC til at omfatte både dansk, matematik og engelsk,
kan han ikke få vurderet sine kompetencer, når han ikke er indskrevet
på uddannelsesstedet. Så nu har han taget konsekvensen og tilmeldt
sig 9.klasse på VUC for derefter at påbegynde en EUD-uddannelse.
Samtidig med at Ayoob vil studere på fuldtid, får han bedre mulighed
for at være der for sin gravide kone, og han er også lovet mulighed for
at tage vagter i sportscentret, så han kan supplere SU-ydelsen. En
typisk vagt for Ayoob har været fra 15 til 23, hvor han har arbejdet med
rengøring, service og klargøring i centret, ligesom han hjælper til i
cafeteriet ved behov. Han er betroet halassistent, og er ofte den, der
lukker og slukker i hallen om aftenen.
Driftschef Bjarne Tamberg er ked af Ayoobs beslutning, men han er også forstående for den. ”Der har ikke
været så meget fleksibilitet hos den lokale erhvervsskole, så vi kunne kombinere IGU-ansættelsen med
fornuftig forberedelse til erhvervsuddannelse, så jeg forstår, at han vælger den formelle vej”. Det skal
understreges, at IGU-konsulenten i Jobcentret har været meget behjælpelig, og det er i fuld forståelse med
hende, at beslutningen er truffet.
Ayoob og Bjarne mødte første gang hinanden i forbindelse med et speeddating-arrangement, som job- og
sprogcenter havde arrangeret. De fik en kort CV-beskrivelse af kandidaterne, og havde på forhånd valgt
nogle ud, de gerne ville tale med – heriblandt Ayoob. Han havde nogle erfaringer, der var brugbare, og
efter sommerferien 2016 var Ayoob to dage ugentlig i praktik, som senere resulterede i en IGU-ansættelse
fra januar. Samtidig færdiggjorde Ayoob sin danskuddannelse, så det sproglige niveau var ganske godt, da
han startede IGU.
Bjarne understreger dog, at det er blevet endnu bedre i det forløbne år, hvor Ayoob har haft lejlighed til at
snakke både med brugere og kolleger hver dag – og så har det hjulpet, at Ayoob har humor og forstår den
lokale humor i centret. Ayoob er på alle måder indgået som en del af teamet. Der er tilrettelagt så varieret
en hverdag som mulig, og efter en kort oplæring har han været selvkørende i alle funktioner.
Der var tildelt mange aftenvagter for at give plads til mere uddannelse på VUC, og man har givet fuld løn
også i uddannelsestiden. ”Vi troede faktisk, man kunne få refusion på samme måde som ved andre elever,
men det fandt vi ud, at man ikke kunne, og så er vi bare fortsat med at give løn i hele perioden, når nu
løndelen i IGU er så besværlig”.

Ayoob, der er Iraner, men er kommet til Danmark fra Irak, har erfaring med el og VVS med sig – han får
gode karakterer både i dansk og matematik på VUC – så alle er enige om, at det nok er et godt valg, at han
nu vælger den rigtige vej til uddannelse.
Bjarne kunne godt overveje en ny IGU-elev, hvis jobcentret yder samme gode service, og hvis skolerne
bliver mere parate til at åbne dørene for IGU-eleverne med relevante uddannelsestilbud. ”Det er en god
ordning til at give erfaringer og lære sprog, men den faglige uddannelsesdel bør bestå af nogle bedre
tilbud” slutter både Bjarne og Ayoob i enighed.

