Nu er det blevet svært at undvære Kidane!
Da Kidane Mehari fra Eritrea startede som IGU-ansat i Bagerhuset Galten, var man faktisk lidt i tvivl, om der
var arbejde nok til en fuld arbejdsuge. ”Der blev pakket rigtig mange småkager i starten”, siger Pia Pedersen
fra Bagerhuset, ”men Kidane har vist sig at være meget fleksibel og lærenem, så nu kan han lave alt muligt
arbejde i bageriet, og han er blevet en integreret del af vores produktion.
Kidane er 35 år, og han har været i Danmark i tre år. Han har arbejdet lidt
som maler i hjemlandet, og så har han arbejdet på en restaurant i Sudan,
inden han kom til Danmark. Der var ingen bagererfaring, så det var lidt af
en udfordring, da jobcentret i Skanderborg foreslog, at Kidane skulle
overtage en virksomheds-praktikplads, hvor praktikanten stoppede i
utide.
Men praktikperioden forløb rigtig godt, så da Susanne Winther fra
kompetencecentret i Skanderborg begyndte at tale om IGU, sprang
Bagerhuset til, og Kidane har nu været der i et år. Hans arbejdsopgaver er
meget varierede, han pakker, fylder op i butikken, fejer, skærer rugbrød
op, sørger for kaffen i butikken, hjælper i bageriet med produktionen
blandt andet wienerbrød, pølsehorn og koger kagecreme og hvad han
ellers bliver sat til. Pia siger: ”at det forløber helt problemfrit, og at det i
dag ville være svært at undvære Kidane. Han gør selv en stor indsats, så det er bestemt ikke utænkeligt at vi
ansætter ham på normale vilkår, når IGU-ansættelsen er ovre”.
Kidane har bestået sin danskuddannelse, og han er også for egen regning i gang med at tage kørekort.
Teoriprøven er bestået, men den praktiske prøve skal lige forsøges igen. Med et kørekort vil Kidane kunne
udføre endnu flere opgaver for Bagerhuset, som dels skal levere til en anden butik, og har en række
leveringer til kantiner og lignende. Alle kan se en mærkbar forbedring af Kidanes sprog, og han synes også
selv han forstår det meste, og kan følge med i samtalerne, men at det er svært at udtale dansk rigtigt!
Pia synes, at den største udfordring er ordningens
uddannelsesdel. Der er masser af gode og velegnende AMUkurser, men der er sjældent tilstrækkelig tilslutning til, at de
bliver gennemført. Derfor bliver kursussammensætningen
mere baseret på, hvad der er muligt, end hvad Bagerhuset og
Kidane har mest brug for. Heldigvis er kompetencecenter
Skanderborg hele tiden til rådighed, og Pia fremhæver deres
hurtighed og effektivitet. Hun understreger, at hvis de íkke
havde hjulpet og fortsat hjælper til, især med
uddannelsesdelen, så havde det været en svær ordning at
bruge for en forholdsvis lille arbejdsplads.
Kidane har kone og barn og bor tæt på arbejdspladsen, hans kone er også IGU-ansat. De tager meget af det
danske til sig, og deres madvaner bliver mere og mere danske. Det er også tydeligt, at Kidane trives godt i
bageriet, selv med lidt godmodigt drilleri. Han påstår, at selv om han har pakket uendelige mængder af
småkager, så kan han stadig lide at spise dem. Kidane vil gerne se sig selv i Bagerhuset også to år frem i
tiden, men hvis han bliver spurgt, om han kunne tænke sig at blive uddannet bager, siger han nej tak – ”jeg
vil helst bare arbejde”.

