
22 Fagbladet FOA   februar 2012

Siden Aysegül Skagensten i 2001 tog den
pædagogiske grunduddannelse, har hun
ikke haft fast arbejde. En børnehaveleder
sagde ligeud til hende, at hun aldrig ville
ansætte en uddannet pædagogmedhjæl-
per på grund af lønnen. I stedet fandt
Aysegül Skagensten arbejde på en lampe-
skærmsfabrik, men da den gik konkurs i
2008, blev det starten på en længere
arbejdsløshedsperiode.

Belastende at være arbejdsløs
Selv med to små børn og
mulighed for at være mere
sammen med familien,
blev arbejdsløsheden
hurtigt en belastning.
“Man glæder sig ikke
længere til ferierne, og det
hele bliver lidt gråt og
kedeligt,” siger Aysegül
Skagensten.
Det handlede også om
selvværd: “Når børnene
spørger, er det for en tid i
orden at sige, at mor ikke
laver noget lige nu. Men
efter en måned, er det ikke
længere godt. Det er lidt taberagtigt, og
alle andre synes også, at det er synd for
en,” siger hun.

FOA havde et tilbud
Som tiden gik, kom Aysegül Skagensten
mere og mere i vildrede over, hvordan
hun skulle komme videre. Hun havde

helt opgivet at finde job som pædagog-
medhjælper, og krisen havde gjort det
svært overhovedet at finde arbejde. 
I 2010 hørte hun om et rotationsprojekt,
som FOA Randers stod for. Det var en
chance for at få foden inden for i ældre-
plejen. 
“Jeg havde aldrig prøvet ældreområdet,
da jeg frygtede det,” siger Aysegül Ska-
gensten. ”Mine bedsteforældre passede
mig, da jeg var lille, og dem mistede jeg.
Jeg var bange for, at det samme ville ske

med de ældre, eller at jeg
ville komme til at tænke på
mine bedsteforældre hele
tiden,” forklarer hun. 

Tilbage på sporet
Aysegül Skagensten gik til
et informationsmøde hos
FOA og tilmeldte sig efter-
følgende et fire ugers
vejledningsforløb hos FOA
Formidling. Hun fik snak-
ket sine bekymringer
igennem med underviser-
ne, som sagde, at den eneste
måde at få klarhed, var ved

at prøve at arbejde med gamle menne-
sker. Så kom hun i praktik som social- og
sundhedshjælper i et plejecenter. 
“Jeg fandt hurtigt ud af, at mine bedste-
forældre og de gamle på centret var to
forskellige ting – det personlige og så mit
arbejde. Jeg knytter mig til de gamle på
plejehjemmet, men på en anden måde,”

foa hjælper

En ny start 
for Aysegül

Aysegül Skagensten fra Randers havde været 
arbejdsløs siden 2008. FOA hjalp hende videre
med en ny uddannelse og job.
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Jeg er en af de
heldige, som
FOA har
taget hånd
om.

AYSEGÜLSKAGENSTEN

Aysegül Skagensten er i praktik på
ældrecentret Bakkegården som led i
sin uddannelse til social- og sund-
hedshjælper.

De roterer i Randers
Der er fire store rotationsprojekter,
som omfatter videreuddannelse og
ansættelse af vikarer:
£ 17 husassistenter på plejehjem ud-

dannes til serviceassistenter.
£ 25 sosu-medarbejdere på efterud-

dannelse eller ordinær uddannelse
til social- og sundhedshjælper.

£ 18 medarbejdere på sygehuset ud-
dannes til serviceassistenter.

£ 16 pedeller på skoler, plejehjem og i
boligforeninger uddannes som
ejendomsserviceteknikere.

FOA Formidling
FOA i Randers er blevet anden aktør
med FOA Formidling, der blev oprettet
i juni 2010. FOA Formidling har 125 le-
dige tilknyttet, og i øjeblikket er 67 af
dem aktiveret som rotationsvikarer til
overenskomstmæssig løn, uden at
det tærer på dagpengeperioden. 

[bag om ordet]

‘Anden aktør’ er en betegnelse for
alle, der udfører en beskæftigelses-
indsats, som jobcentrene har udlici-
teret. Det være sig private virksom -
heder, organisationer, kommuner, 
a-kasser og andre.
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siger Aysegül Skagensten. 
Da FOA Formidling tilbød
hende et vikariat til overens-
komstmæssig løn med garanti
for efterfølgende uddannelse
som social- og sundhedshjæl-

per til voksenelevløn,
var hun ikke i tvivl. 
Nu vidste hun, at hun
var på rette vej. Hun
startede på uddannel-
sen. 

Fra arbejdsløshed til uddannelse

“Jeg får voksenelevløn,
optjener ny dagpengeret
og får oven i købet en
uddannelse. Så det er
ganske udmærket,” siger
Aysegül Skagensten.

2001: Gennemfører den 
pædagogiske grunduddan-
nelse (PGU), men får ikke
noget fast job.

2006: Arbejder på en 
lampeskærmfabrik, indtil den
går konkurs.

2008: Arbejdsløs med udsigt
til at miste understøttelsen
den 26. august 2012. 

2010: Starter i rotationspro-
jekt hos FOA Formidling 
i Randers.

2011: Ansættes som 
elev på social- og sundheds-
hjælperuddannelsen til 
voksenelevløn.

“Jeg får voksenelevløn, optjener ny dagpenge-
ret og får oven i købet en uddannelse. Så det er
ganske udmærket. Jeg er en af de heldige, som
FOA har taget hånd om.” H
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