Ahmad tog selv initiativ til at blive IGU-ansat
Ahmad Hadris hørte om IGU på sprogskolen, og han bad studievejlederen om at få mere at vide om den
ordning. Han så det som en vej ind på det danske arbejdsmarked og også en muilghed for senere at tage en
uddannelse. Ahmad kiggede videre på internettet og bad så kommunens sagsbehandler om at hjælpe ham
til at få en IGU-ansættelse, hvor han kunne bruge de IT-kompetencer, han havde med sig fra Syrien.
Det resulterede i en jobsamtale på UC SYD i Esbjerg, og
kort efter var aftalen om en IGU-ansættelse i IT-afdelingen
på plads, så Ahmad kunne starte i juni 2017. Her arbejder
han sammen med kollegerne Vagn Andersen og Birthe
Marlott Møller som supporter på alle IT-opgaver. De gør
lokaler klar til brug, og så arbejder de i supportcentret,
hvor brugere og ansatte, kan få hjælp til alle typer ITproblemer. ”Ahmad var frisk på at gå til skranken lige fra
starten – hvis ikke det gik på dansk, så slog han over i
engelsk, og hans IT-kompetencer er fine, så han har fyldt
pladsen ud fra start”, sige både Vagn og Birthe, ”Samtidig
er han meget imødekommende og serviceminded, så vi er meget glade for ham”.
Hvor det faglige arbejde kan skifte hver dag, og i høj grad er baseret på ”learning by doing”, så prøver Vagn
og Birthe at bruge samme princip på det dansksproglige område. ”Ahmad skal bare kaste sig ud i sproget,
så er det vores opgave at rette ham”, siger de. Ahmad tilføjer, at han i begyndelsen var usikker på, om han
kunne klare sig sprogligt, men at kollegerne motiverer ham meget. Ahmad siger, at det er meget vigtigt at
kunne dansk - både for at arbejde og studere - og at IGU-stillingen hjælper ham meget. Han har afsluttet
sprogskolen, og ved snakken med Ahmad er det meget tydeligt, at han både forstår og taler dansk frit og
godt, og han er begyndt at tænke på dansk.
Ahmad synes samtidig, at han lærer meget om dansk samfund og kultur, og at jobbet giver ham mange
”AHA-oplevelser”. Han forstår nu, hvorfor og hvordan danskerne fejrer jul, han ved meget mere om
ligestilling, og han er ved at få et godt kendskab til arbejdspladsens uskrevne regler. For eksempel at der er
mange grunde til, at man skal have kage. Ikke mindst har han fået forståelse for dansk humor, så de griner
meget sammen i afdelingen.
Birthe og Vagn kan lide at være en slags sproglige mentorer for Ahmad, og siger at det også får dem til at
tænke over den danske sprogbrug. ”Ahmad så lidt spørgende ud, da en af os brugte udtrykket at ”stå med
håret i postkassen”, og da vi fik tænkt os om, og set det billede Ahmad dannede i hovedet – så forstod vi
godt, at der er mange mærkelige danske udtryk, vi i hvert fald skal bruge tid på at forklare”. De er i tæt
kommunikation i det daglige, og kan tydligt mærke, at Ahmad’s dansk bliver bedre og bedre. ”Faktisk er det
os, der er i underskud med viden om syrisk kultur, - og vi har ikke lært noget arabisk endnu!”.
Udviklingskonsulent Lone Wnther fra HR-afdelingen følger Ahmad lidt på sidelinjen. Hun fortæller, at
Ahmad altid virker imødekommende og smilende, når man møder ham rundt i huset. Ahmad arbejder i en
turnus, hvor han arbejder ca. 2½ måned, for så at gå 3 uger i uddannelse. Det var mest dansk sprog i
starten, men næste gang bliver kurset mere IT-orienteret. Lone siger også, at man har givet Ahmad et
løntillæg udover den obligatoriske IGU-løn. Derudover er man parat til at give lidt kompensation på

arbejdstiden efter behov. For eksempel fik Ahmad nogle fridage for nylig, da han fik familiesammenføring.
Samtidig er der til enhver tid også hjælp at hente, hvis der behov for assistance til det praktiske, f.eks. hjælp
til at forstå lønsedlen.
Ahmad selv er bare tilfreds med, at han kan klare sig selv, og glad for at han selv tog initiativet. ”Når jeg en
gang har lært nok dansk sprog, så vil jeg gerne arbejde med grafisk design igen, som jeg gjorde i Syrien”,
slutter Ahmad.

