På arbejdet taler vi dansk – på sprogskolen får vi
lektier for.
Wael Al-Ali og Adnan Swed fra Syrien rammer dermed præcis noget af det, IGU drejer sig om – at lære
dansk og dansksproglige regler på sprogskolen, og så tale løs og træne brug af sproget på arbejdspladsen.
Læg nogle AMU-kurser til – i dette tilfælde kurser i Køkken, Vask og Rengøring på ZBC i Roskilde, så er et
IGU-forløb ved at være på plads.
Wael og Adnan er begge ansat i Koncernservice på Nykøbing Falster Sygehus,
hvor de arbejder i vaskeriet. De har begge en baggrund som skræddere i
Syrien, men der er ikke noget stort behov for de kompetencer i Danmark.
Vaskeriet er en noget anden måde at have med tøj at gøre på, men de er
begge glade for jobbet. Adnan har, inden han kom på dette vaskeri, været i
praktik på et vaskeri i Maribo, så han er godt inde i systemet. Wael fremhæver
også, at han har fået godt kendskab til systemet, og så er han tilfreds med, at
han tjener sine penge selv.
I vaskeriet indgår de i alle de normale arbejdsrutiner og roterer mellem flere
forskellige arbejdsstationer på en dag. De læser selv dagens arbejdsplan, når
de møder ind klokken 8.00, og selv om der kan være lidt larm fra maskinerne, er det ikke værre end, at de
får talt med kollegerne samtidig med, at de kan passe arbejdet. Netop samværet med kollegerne, som i
parentes bemærket kommer med mange forskelige nationale baggrunde, fremhæves som en af
arbejdspladsens store fordele. Alle er positivt nysgerrige og stiller spørgsmål både til familie og baggrund
fra Syrien, ligesom Wael og Adnan stiller kollegerne spørgsmål om alt muligt. Tit får de også rettet udtale
eller grammatik – eller de får selv stillet et grammatisk spørgsmål. Der er da også sket stor sproglig
fremgang for begge to, og de er ikke bange for at kaste sig ud i at bruge sproget.
Wael er glad for, at han får lov til at tænke på dansk og bruge sproget. Han
fremhæver også, at han nu kun har ti minutter til arbejdet, så han kan nå at
aflevere og hente børn i institutionen. Adnan har noget længere, da han bor
i Vordingborg, men han har købt sig en ældre bil, så transporttiden ikke
bliver alt for lang. De har været ansat i IGU-stillingen siden 1. januar 2018,
så det er stadig forholdsvis nyt, men begge giver udtryk for, at de gerne vil
fortsætte med at arbejde i Koncernservice, når IGU-uddannelsen er ovre.
Deres tillidsrepræsentant, Birgit Seiffert, er meget tilfreds med dem. ”Det er
to rigtig gode kolleger, der gør alt det de skal og er gode til arbejdet. Der
skal bare en kort oplæring til, så kan de tingene”, siger Birgit. Der er kun en
enkelt af pladserne i vaskeriet, som de endnu ikke er i stand til at beherske, fordi det kræver højere
danskkundskaber, end de har lige i øjeblikket.
For arbejdspladsen har det været helt uden problemer at få to IGU-ansatte. ”Kollegerne har været
omsorgsfulde og gode til at tage imod”, siger Birgit. ”Det fungerer fint med en ansvarlig koordinator i
Regionen, der hjælper med det administrative og har forberedt os godt på opgaven”.

Wael og Adnan kan godt finde et enkelt område, der kunne blive bedre ved IGU-ordningen. ”Lønnen er ikke
for høj, og især i kursusperioderne har vi en lønnedgang, som kan gøre det svært at få økonomien til at
hænge sammen, når man skal forsørge kone og børn”, siger de.

