Han rutter ikke med ordene
Om et praktikforløb, der endte med et fast arbejde. Torben Søgård Sørensen er blevet
servicemedarbejder i job på særlige vilkår efter endt skolegang på Center for
Kommunikation og Undervisning (CKU) i Skive.
Af Birthe Bjørslev

Det gør ikke så meget, at man er lidt tavs, når man til gengæld er til at regne med,
kommer til tiden og udfører sine arbejdsopgaver med præcision og omhyggelighed.
At Torben er en stabil og dygtig arbejdskraft kan kun bekræftes af ”direktøren for
det hele” Kim Kjær. Han har været chef i Badeland i Skive de sidste tre år, og han er
meget tilfreds med at arbejde sammen med Torben. Kim og Torben er uadskillelige
samarbejdspartnere. ”Det eneste ærgerlige ved Torben er, at han ikke drikker
kaffe!”
Man skal ikke være længe i Badelands hektiske aktivitet og klorduft, førend man
mærker, at de to kan sammen. ”Torben er en god og stabil arbejdskraft, som man
altid kan regne med. Han tager lidt længere tid om at lære opgaverne, men når de
sidder, så sidder de.” De smiler indforstået til hinanden. Kim fortæller, at han godt
kan godt lide, at der er plads til alle slags mennesker på arbejdsmarkedet, osse dem
som er noget ud over det sædvanlige. ”Alle skal kunne finde en arbejdsplads, og hvis
arbejdsstederne er smidige og rummelige og ikke kun tænker stringent på
effektivitet, så har vi plads til mange flere mennesker i arbejdslivet. Og vi får så
meget for pengene, husk lige det!”
Torben bor i Tøndering sammen med sine forældre. Han er født i 1987 som den
mellemste af tre sønner. Han startede sin skolegang i en specialklasse på
Dalgasskolen og fortsatte siden på CKU, skolen på Arvikavej i Skive.
”Her kunne jeg godt lide at gå, og jeg havde flere kammerater. Jeg kunne egentlig
bedst lide madlavning og så selvfølgelig sport”, siger Torben og ser tilfreds ud. Han
var især glad for svømning, særlig brystsvømning, og han har vundet indtil flere
præmier på Specialskolernes Landsidrætsstævne.
Mens Torben var elev på CKU i Skive, var han i praktik på Skive Badeland, og han var
så glad for at være der, at han fortsatte i jobbet efter praktikperioden.
Torben har haft forskellige funktioner som at sørge for, at sæbeautomater,
papirautomater og overtrækssko-beholderne altid er fyldte og i orden. For øjeblikket
er han den, der rengør afvaskningsrummene, og det at stå og spule gulvene synes
Torben er et fedt job. Ja, faktisk er det at spule med vand ligefrem så stor en nydelse

for ham, at han også arbejder to dage om ugen på ”Magneten”, hvor han spuler
lastbiler.
Efter endt arbejdstid går Torben til rutebilstationen og tager bussen hjem. Så fodrer
han sine to høns og venter på, at resten af familien kommer hjem fra arbejde.
Torben har ikke så mange venner, og i sin fritid spiller han en del playstation og
dyrker hockey inden for handicapidrætten i Brårup.
Torben synes, at han har et godt liv, og at det er dejligt at have et arbejde, så han
kan være ligesom alle andre mennesker. Han tjener ikke penge ved at gå på arbejde,
for han har allerede en pension.
Og vi andre synes, det er godt, at han er stabil og driftsikker. Han udfører sit job, så
der er rent og ordentligt, når vi tager en tur i bølgerne i ”Badeland” eller træner i
motionscentret.
Og så er det kun en fordel, at han ikke snakker ørene af os.

