Fra overførselsindkomst til selvforsørgelse
Jesper Wendelbos vej til arbejdsmarkedet er en historie om rehabilitering baseret på
Jespers hele livssituation, hvor beslutninger træffes i en koordineret,
sammenhængende og vidensbaseret sammenhæng. Kun ved at forene manges gode
kræfter kan et menneske løftes ud af depression og arbejdsløshed.
I dag er Jesper voksenlærling og regner helt bestemt med at være færdiguddannet
som tømrer til september. Og matematikken, den har de hjulpet ham med på Center
for Kommunikation og Undervisning (CKU), så den skulle ikke være et problem.
Af Birthe BJørslev

Jesper er født i Grenå, men voksede op i Viborg. Han er diagnosticeret ordblind, og
det har selvfølgelig præget hans skolegang. Selv om han har fået god støtte i sit
hjem, har han også modtager meget specialundervisning.
Jesper kom i forbindelse med CKU, i da han efter en psykisk nedtur med
selvmordsforsøg igen skulle ud på arbejdsmarkedet. For syv år siden blev han skilt
fra sin kone og sine 2 børn. Jespers psykiske problemer opstod i forbindelse med
denne skilsmisse. Han blev tilknyttet det kommunale værested: Daghus Viborg.
Herfra blev han indstillet til CKU, og efter udarbejdelse af en ressourceprofil blev
han kendt egnet og indstillet til at få en voksenlærlingeuddannelse som tømrer.
Før den tid havde Jesper arbejdet med alt muligt fra bilreparationer og til jord og
beton, bare det var noget, han kunne bruge sine hænder til. ”Jeg dur ikke til at sidde
stille, jeg skal helst hele tiden være i gang med noget praktisk med hænderne. Jeg
arbejder altid.”
Men stress, nej, her rystes på hovedet.
” Jeg bliver kun stresset af ikke at lave noget.”
Så voksenlærlingeuddannelsen var et scoop, og oven i købet kunne Daghus Viborg
hjælpe med at finde en læreplads.
Det var de manglende matematikkompetencer, der koblede Jesper til CKU, og især
til speciallærer Arne Nielsen. ”Det er Arne, der har reddet mig. Han er godt nok en
god lærer. Han siger, at der ikke findes ”dumme” elever.”
Arne Nielsen kan fortælle, at Jesper har været en god og flittig elev at undervise. Da
Jesper startede på CKU kunne han ikke skrive sit eget efternavn og hans selvværd
kunne være på et meget lille sted. ”Vi startede med undervisning i dansk og sluttede
med et intensivt uddannelsesforløb i matematik. Undervisningen har stået på over
fire år, og den slutter nu i efteråret 2010, hvor Jesper bliver tømrer. Det har kunnet
lade sig gøre, fordi Jesper har været motiveret, og så fordi alle instanser har trukket
på samme hammel. Man kan sige, at loven med at etablere en sundhedsaftale med

et sammenhængende og koordineret forløb har vist sin værdi. Vi skal være bedre til
at bruge regeringens oplæg om en styrket indsats over for især de sindslidende.
Hvor det er muligt, skal mennesker jo blive selvforsørgende. I Jespers tilfælde ydede
CKU den nødvendige indsats: i et helt år, 5 dage om ugen i 4 timer hver dag modtog
Jesper undervisning i matematik i 9./10. klasses pensum. Med den ballast kunne han
gå til eksamen på FVU (Forberedende Voksenundervisning) og bestå prøverne.
Jesper er CKU, personalet både på Daghus Viborg og Jobcenter Viborg dybt
taknemmelig for den hjælp han har fået, så han har kunnet tage en uddannelse som
tømrer. Han har ikke mindst fået hjælp til at tro på sig selv, hans selvværd er vokset.
Jesper er et klassisk eksempel på, at når alle gode kræfter arbejder sammen og ikke
konkurrerer, så kan det ved fælles hjælp lykkes at få et menneske med en
depression igennem systemet og ud i den anden ende som en selvforsørgende
borger. Det kræver, at systemerne indretter sig og accepterer de andres indsats altså samarbejder.
”Selvtillid og et fagligt skub fik jeg på CKU, og det med pil opad. Jeg fik lært at stole
meget mere på mig selv, for når man er ordblind og psykisk nede, så kan troen på, at
man kan lære noget være på et meget lille sted.
I dag ser Jesper frisk og rask ud, og det er han også. ”Jeg får ikke medicin, for kunne
jeg blive syg uden medicin, så kan jeg vel også blive rask uden?”
Nu er Jesper flyttet til Skals i et nyt parforhold, og til september skal han være
færdig med sin tømreruddannelse, når han har gennemført sin svendeprøve.
Det er godt gået, Jesper.

