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De bedste til at
motivere folk
er folk selv
Idéen til Ambassadørordningen
startede med en undren. Jeg
undrede mig over, hvorfor kommunerne ikke bevarede kontakten til nogle af de borgere, der
har forladt kontanthjælpen.
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Jeg kan selvfølgelig godt forstå,
at det ikke sker. Når folk har fået
et arbejde, hvorfor skulle de så
have kontakt til kommunen?
Alligevel tænkte jeg: nogle af
disse borgere kunne være rigtige
gode til at motivere kontanthjælpsmodtagere, der er i samme
situation, som de selv har været i.
Og det gjorde jeg ud fra den
opfattelse, at de bedste til at
motivere folk er folk selv.

• Billederne er taget følgende steder: Faaborg Museum
(www.faaborgmuseum.dk), Steensgård Herregårdspension (www.herregaardspension.dk), Brahetrolleborg
Slotskirke, Den Voigtske Gaard, Holstenshuus Gods
(www.holstenshuus.dk) og Villa Schack, et privat hus i
Falsled.
• Tryk: trykteam a/s, 6222 9122.

Det helt afgørende spørgsmål,
når kontanthjælpsmodtagere
skal i gang (igen) på arbejdsmarkedet, er: Tror de på det? Og for,
at det sker, skal den gode historie
fortælles.

• Finansiering: Arbejdsmarkedsstyrelsen, www.ams.dk.
• Udgiver: Konsulentfirmaet Sisyfos, www.sisyfos.org.
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• Magasinet kan også downloades fra www.sisyfos.org.

Det er lige nøjagtig her, at
ambassadørerne kommer ind i
billedet. De skal frem for noget
fortælle den gode historie. De
skal fortælle, hvordan de selv
bevægede sig fra ikke at tro på
det til at tro på det. De skal være

en slags ambassadører for deres
egen udvikling.
I dette magasin kan man læse
om ambassadørerne. Nogle af
dem har fået fast arbejde. Andre
af dem har taget de afgørende
skridt, der gør, at de er godt på
vej. Jeg vil gerne sige tak til dem
alle, fordi de har været parat til at
lade sig portrættere i dette
magasin.
Jeg vil også gerne sige tak til
medarbejderne i Faaborg
Kommune, fordi de er gået aktivt
ind i realiseringen af idéen om
Ambassadørordningen.
Faaborg Kommune har udpeget
en tovholder, Anne Lund, som
også bliver portrætteret i dette
nummer (se side 22), og på bagsiden kan man læse, hvordan
Faaborg Kommune i praksis vil
starte Ambassadørordningen op.
En tak skal der også lyde til
Arbejdsmarkedsstyrelsen, der
økonomisk muliggjorde udgivelsen af magasinet.
Jeg vil ønske alle en god læselyst.
Hans Lassen
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FAKTA
1. Navn og alder: Inger Elise Jørgensen, 42 år.
2. Skolegang/uddannelse: Har en 10. klasse og en
landbrugsuddannelse.
3. Familie- og boligforhold: Bor i eget hus sammen med
kæresten Thomas og 4 børn. Der er 3 piger på 13, 15 og
17, som Inger Elise fik sammen med sin tidligere, men nu
afdøde mand. Og så er der en dreng på 10 år, som
Thomas har med fra et tidligere forhold.
4. Helbredet: Har en dårlig ryg og dårlige hofter, som skyldes almindelig slid.
5. Arbejdserfaringer: Har prøvet mange forskellige ting og
været landbrugsmedhjælper, slagteriarbejder, på kontor,
hjemmehjælper og holdleder ved kommunens pensionistservice. Arbejder i dag på fuld tid som ufaglært
medarbejder i produktionen på bremsekomponentvirk-
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somheden SBS A/S i Svendborg.
6. Antal år på offentlig forsørgelse (sygedagpenge, kontanthjælp m.v.): 4 år.
7. Fritidsinteresser: Spiller håndbold.
8. Foreningsarbejde: Formand for håndboldudvalget i
Aastrup SGI.
9. Min livret: Stegt flæsk med persillesovs og nye kartofler.
10. Den musik jeg elsker at høre: Al slags musik minus jazz
og heavy/metal.
11. Den bedste film jeg har set: Enten ”Flygtningen” med
Harrison Ford eller ”Danser med Ulve” med Kevin Costner.
12. Min bedste ferie: I Østrig for ca. 11 år siden. Det var en
familieferietur, hvor vi var afsted 13 i alt, og hvor vi lejede
os ind på et hotel.
13. Det der betyder mest for mig: Mine børn, familie og

INTERVIEW

kæreste, fordi det er dem, der fortæller mig, at livet er værd
at leve, når det ser sortest ud, såvel i ord som i handling.
14. Det jeg er bedst til: At være mor og trøste og være god
mod andre.
15. Den person jeg sætter størst pris på: Min mor.
16. Det vigtigste ved livet: Et godt bagland, det vil sige gode
venner og en familie, der bakker op.
17. Da jeg var mest lykkelig: Da jeg fik mit første barn.
18. En gave jeg gerne vil give: Guitaren til min svigersøn, som
jeg ikke har råd til.
19. Det første jeg vil gøre som borgmester i den nye FaaborgMidtfynske kommune: Prøve at kigge på ældreområdet for at
finde ud af, om man ikke kunne gøre noget mere for de ældre.
20. Min fremtidsdrøm: At alle mine børn bliver gift og får det
godt.

A. Hvorfor kom du på kontanthjælp?
”Det gjorde jeg på grund af mit dårlige helbred, og fordi
jeg ikke troede på, at der var nogen arbejdsplads, der
kunne bruge mig.”
B. Hvad er det værste ved at være på kontanthjælp?
”Følelsen af at være et dårligere menneske, der ikke bidrager til samfundet. Man bliver sat i bås som én, der ikke
er til noget. Og så opgiver man sig selv. Det værste er ikke,
at man ikke har så mange penge, men at man fuldstændig mister selvtillid og selvværd.”
C. Tror du på, at du har en fremtid på arbejdsmarkedet?
”Ja, det er jeg slet ikke i tvivl om.”
D. Hvorfor gør du det?
”Jeg har set, at selvom man har en skavank, så kan man
godt komme i gang igen, hvis man får noget hjælp. Jeg
kan se, at med det, jeg bidrager med på den virksomhed,
jeg er ansat nu, så kan jeg blive der længe, med mindre at
virksomheden flytter til udlandet. Og hvis det skulle ske,
så jeg vil føle mig godt rustet til at finde et nyt arbejde.
Det tror jeg på.”
E. Hvordan ser du din rolle som ambassadør?
”Jeg skal komme med nogle budskaber, der kan motivere
kontanthjælpsmodtagere, så de begynder at tro på, at de
også har en fremtid på arbejdsmarkedet. Og det vil jeg
gøre ud fra, at ingen kan hjælpe alle, men alle kan hjælpe
nogen.”
F. Nævn de tre vigtigste råd, som du vil give videre til en
kontanthjælpsmodtager, der ikke tror på det?
”1. Du skal først og fremmest være parat til at tage imod
hjælp fra andre mennesker.
2. Du skal prøve at hanke op i dig selv, selvom du er nede
eller har været nede rent psykisk.
3. Du skal klø på, lade være med at give op, selvom du får
et nej. Du skal blive ved, så skal det nok lykkes.”
Alt om ambassadørerne
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FAKTA

INTERVIEW
A. Hvorfor kom du på kontanthjælp?
”Fordi jeg røg ud af dagpengesystemet.”
B. Hvad er det værste ved at være på kontanthjælp?
”To ting er det værste. Det første er, at man ikke har
noget arbejde. Man har ikke noget at stå op til. Og det
tager på humøret, man er ikke så glad mere, som man
var før. Det andet er, at man ikke har ret mange penge
at gøre godt med. Der er ikke meget at rutte med, og
det kan mange gange være anstrengende.”
C. Tror du på, at du har en fremtid på arbejdsmarkedet?
”Ja, det gør jeg.”
D. Hvorfor gør du det?
”Fordi jeg tænker: jeg er vel lige så god som mange af
dem, der har arbejde i dag. Jeg er vel ikke dårligere
end dem.”
E. Hvordan ser du din rolle som ambassadør?
”Det er svært at sige. Det er meget nyt for mig. Men
jeg har lyst til at undersøge mere præcist, hvad det vil
sige. Det glæder jeg mig til at finde ud af.”
F. Nævn de tre vigtigste råd, som du vil give videre til en
kontanthjælpsmodtager, der ikke tror på det?”
“1. Du må aldrig glemme, hvor vigtigt det er at have
noget at stå op til, at komme ud og have noget at
fortælle, når man kommer hjem. Så bliver man
simpelthen mere glad.”
2. Du må aldrig glemme de gode dage, specielt når de
sure dage er der.
3. Du skal snakke med Hans Lassen og tage på hans
kurser!”
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1. Navn og alder: Charlotte Sauer, 31 år.
2. Skolegang/uddannelse: 10. klasse. Startede på maleruddannelsen, men måtte afbryde den, fordi jeg ikke
kunne finde en praktikplads.
3. Familie- og boligforhold: Har en datter på 3 år.
Bor sammen med faderen, min kæreste, i et hus.
4. Helbredet: Det er godt, bortset fra at jeg nogle gange
har smerter i mine knæ.
5. Arbejdserfaringer: Har tidligere arbejdet med
rengøring. Er i dag i en virksomhedspraktik på Brahe trolleborg Kirkes Graverkontor. Det er en virksomhedspraktik, jeg selv har fundet, og jeg hjælper til med, at
kirkegården, og ikke mindst gravstederne, fremtræder i
en pæn og ordentlig stand.
6. Antal år på offentlig forsørgelse (sygedagpenge,
kontant- hjælp m.v.): 6 år.
7. Fritidsinteresser: Min datter og mit hus.
8. Foreningsarbejde: Ikke noget.
9. Min livret: Dansk mad.
10. Den musik jeg elsker at høre: Hård Rock, f.eks.
Guns N’Roses.
11. Den bedste film jeg har set: Rejseholdet, selvom det
godt nok er en TV-serie.
12. Min bedste ferie: Da jeg var på Bornholm sammen
med min kæreste og vores datter.
13. Det der betyder mest for mig: At alle i familien har det
godt.
14. Det jeg er bedst til: Bruge mine hænder, som sidder
rigtigt. De vil altid det samme, som jeg vil. Tag ikke fejl af
det. Og det hvad enten, vi snakker om den fine eller
grove motorik.
15. Den person jeg sætter størst pris på: Hans Pilgård,
TV-værten på Go´Aften Danmark på TV2, fordi han er en
rigtig dejlig blanding af det friske, det sjove og det
høflige.
16. Det vigtigste ved livet: At min datter har det godt.
17. Da jeg var mest lykkelig: Da jeg fik min datter.
18. En gave jeg gerne vil give: Der er mange, som jeg vil
give en gave. Det kan være svært at nævne en af dem
frem for de andre.
19. Det første jeg vil gøre som borgmester i den nye
Faaborg-Midtfynske kommune: Sørge for, at kontanthjælpsmodtagerne får nogle flere penge.
20. Min fremtidsdrøm: At jeg får et arbejde.

Alt om ambassadørerne
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FAKTA
1. Navn og alder: Mette Lange, 36 år.
2. Skolegang/uddannelse: HF-student og har en proceskoordinatoruddannelse fra KiM´s fabrikker i Søndersø.
3. Familie- og boligforhold: Bor alene med sine 2 drenge
på 8 og 13 år.
4. Helbredet: Slidgift i begge knæ og dårlig ryg.
5. Arbejdserfaringer: Har gennem mange år arbejdet på
fabrik, kontor og lager på forskellige virksomheder og
flere gange med kontrolfunktioner. Søger i dag et deltidsjob, der tager hensyn til mine fysiske begrænsninger
i arbejdsevnen.
6. Antal år på offentlig forsørgelse (sygedagpenge, kontanthjælp m.v.): 6 år.
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7. Fritidsinteresser: Decopage (hvor man klipper forskellige
ting og sætter dem sammen på en ny måde), gips, perleting,
ridning.
8. Foreningsarbejde: Ingenting.
9. Min livret: Kartoffelmos med brændende kærlighed.
10. Den musik jeg elsker at høre: Country.
11. Den bedste film jeg har set: Der er mange, men jeg kigger
mest på skuespillernes præstationer frem for selve filmen.
12. Min bedste ferie: Den har jeg til gode. Min drømmeferie er
at køre rundt i USA og simpelthen se det hele.
13. Det der betyder mest for mig: Ungerne.
14. Det jeg er bedst til: At sige min mening. Jeg har mine
meningers mod.

INTERVIEW

15. Den person jeg sætter størst pris på: Mormor, fordi hun
altid har været der.
16. Det vigtigste ved livet: Ikke at give op.
17. Da jeg var mest lykkelig: Den 18. april 2005, hvor jeg
vandt forældremyndigheden over min mindste søn efter
et års psykisk kamp.
18. En gave jeg gerne vil give: Konfirmationsgaven til min
største søn, som skal være en tur til Disneyland i Paris.
19. Det første jeg vil gøre som borgmester i den nye FaaborgMidtfynske kommune: Finde ud af, hvem af de kommunalt
ansatte, der dur til deres job, og hvem der ikke gør.
20. Min fremtidsdrøm: Finde et firma, som tror på mig.

A. Hvorfor kom du på kontanthjælp?
”Jeg var langtidssygemeldt og måtte derfor gå fra sygedagpenge til kontanthjælp.”
B. Hvad er det værste ved at være på kontanthjælp?
”At man får frataget sin selvstændighed og dermed friheden til at vælge. Jeg sætter friheden meget, meget
højt.”
C. Tror du på, at du har en fremtid på arbejdsmarkedet?
”Ja, det håber jeg.”
D. Hvad skal der til for, at du tror på det?
”At jeg finder et firma, som tager hensyn til mine fysiske
skavanker, men som også tror på idéen om et selfmade-job, hvor jeg f.eks. kan starte som en piccoline af
en eller anden slags og selv være med til at skabe og
udvikle jobbet hen ad vejen.”
E. Hvordan ser du din rolle som ambassadør?
”Min rolle vil meget være at formidle budskabet om, at
selvom folk er kommet på kontanthjælp, så er det vigtig, at de bliver med at styre deres eget liv og ikke overlade det til systemet. De må selv gå foran og selv gå på
banen, og så skal de blive der!”
F. Nævn de tre vigtigste råd, som du vil give videre til en
kontanthjælpsmodtager, der ikke tror på det?
”1. Du skal holde på dig selv, dine egne holdninger og
rettigheder.
2. Du skal være kreativ, både når det gælder selve
ansøgningen, men du skal i det hele taget ikke være
bange for at få nye og anderledes idéer.
3. Du skal holde af dig selv, elsk dig selv simpelthen.”
Alt om ambassadørerne
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FAKTA

INTERVIEW
A. Hvorfor kom du på kontanthjælp?
”Det gjorde jeg på grund af min arbejdsskade.”
B. Hvad er det værste ved at være på kontanthjælp?
”At du ikke helt bestemmer over dit eget liv. Du bliver
dikteret en hel del, og gør du ikke, som de siger, bliver
du truet med, at der trækkes i kontanthjælpen, hvilket
ikke er særligt motiverende. Man føler sig på en måde
stavnsbåndet.”
C. Tror du på, at du har en fremtid på arbejdsmarkedet?
”Ja, for søren da.”
D. Hvorfor gør du det?
”Fordi der må være en hylde, som jeg kan fylde ud,
også selvom jeg har en skavank. Jeg har en masse
ting, jeg stadigvæk kan.”
E. Hvordan ser du din rolle som ambassadør?
”Lidt ambivalent. På den ene side kan jeg virkelig
godt se idéen. Fidusen i det om jeg så må sige. På den
anden side dur jeg ikke til at stå op og fortælle en hel
masse foran andre mennesker. Man udleverer på en
måde noget af sig selv hver gang. Det kan godt være
lidt hårdt.”
F. Nævn de tre vigtigste råd, som du vil give videre til en
kontanthjælpsmodtager, der ikke tror på det?
”1. Du skal være ærlig overfor dig selv og erkende, at
du er dér, hvor du er, også selvom du er meget langt
væk fra arbejdsmarkedet.
2. Du skal måske acceptére, at der er noget, du ikke
kan, og som du aldrig kommer til at kunne.
3. Du skal sørge for at have dig selv med i de skridt,
der tages, for at du kan komme på arbejdsmarkedet.”
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1. Navn og alder: Lene Kaas Jensen, 41 år.
2. Skolegang/uddannelse:10. klasse, 5 HF-fag og uddannelsen som social- og sundhedshjælper.
3. Familie- og boligforhold: Bor alene og til leje sammen
med en søn på 10 år.
4. Helbredet: På grund af en arbejdsskade er min skulder
ødelagt, og jeg har smerter dagligt, nogle dage mere
end andre.
5. Arbejdserfaringer: Har arbejdet en del år som butiksassistent, cafémedarbejder, tjener og pædagogmedhjælper. Er i dag ansat 25 timer om ugen i et job,
som jeg selv har fundet. Det er hos Birgith Lorentzen,
som har startet en Bailineklinik i Herregårdscentret i
Faaborg. Det er en klinik for alternativ behandling. Jeg
er assistent og arbejder både med administration og
kundekontakt.
6. Antal år på offentlig forsørgelse (sygedagpenge,
kontanthjælp m.v.): 6 år i alt.
7. Fritidsinteresser: Rider meget.
8. Foreningsarbejde: Sidder i bestyrelsen for Faaborg
Rideklub, hvor jeg er kasserer.
9. Min livret: Jeg ved det ikke.
10. Den musik jeg elsker at høre: Mange forskellige slags
musik. F.eks. Safri Duo, Zididada og Travis.
11. Den bedste film jeg har set: Ringenes Herre.
12. Min bedste ferie: Da jeg og min svigerinde og vores
børn var på en hestevognsferie.
13. Det der betyder mest for mig: Mit barn og at jeg har
det godt med mig selv.
14. Det jeg er bedst til: At bevare det kølige overblik i
stressede situationer.
15. Den person jeg sætter størst pris på: Min mor, fordi
hun bare er der, uanset om jeg er sød eller en idiot.
16. Det vigtigste ved livet: At leve det.
17. Da jeg var mest lykkelig: Det ved jeg ikke. Det synes
jeg, at jeg er stort set hele tiden.
18. En gave jeg gerne vil give: Noget lækkert, f.eks. en
ansigtsbehandling til en af mine veninder, så hun virkelig vil føle sig rigtig meget forkælet.
19. Det første jeg vil gøre som borgmester i den nye
Faaborg-Midtfynske kommune: Give de kommunalt
ansatte nogle bedre vilkår. Når arbejdsvilkårene ikke er
optimale, forringes den service, folk forventer at få.
20. Min fremtidsdrøm: Jeg har ikke den store vilde fremtidsdrøm. Det handler mere om at have det godt med
det, jeg laver, og at man bliver ved med det, så kommer
resten mere eller mindre af sig selv.

FAKTA
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1. Navn og alder: Lone Olsen, 45 år.
2. Skolegang/uddannelse: Realeksamen og uddannet som
teknisk tegner.
3. Familie- og boligforhold: Bor alene og til leje. Har ingen
børn.
4. Helbredet: Jeg er sund og rask.
5. Arbejdserfaringer: Har mange års erfaringer med at være
ansat som teknisk tegner i industrien. Er i dag i virksomhedspraktik, som jeg selv har fundet. Det er hos FA Storm
ApS, som driver produkt- og containerhandel.
6. Antal år på offentlig forsørgelse (sygedagpenge, kontanthjælp m.v.): 12 år.
7. Fritidsinteresser: Tegning, sejlads og køre på motorcykel.
8. Foreningsarbejde: Ikke noget.

Alt om ambassadørerne

9. Min livret: Paneret kotelet med stegte tomater og bløde
løg.
10. Den musik jeg elsker at høre: Filmmusik hovedsagelig.
Har ellers en meget alsidig musiksmag, lige fra dansk pop
over heavy til klassisk.
11. Den bedste film jeg har set: Stormfulde Højder.
12. Min bedste ferie: Da hele familien i 1 måned i 1971 tog
på ferie i min fars fiskekutter og sejlede til Tyskland.
13. Det der betyder mest for mig: Mit eget velfærd, at jeg
har det godt.
14. Det jeg er bedst til: Tegne. Og løse konflikter, ikke bare
mine egne, men også andres.
15. Den person jeg sætter størst pris på: Mæersk Møller, fordi
han er hamrende dygtig, og fordi han har sine meninger
og tør stå ved dem.

INTERVIEW

16. Det vigtigste ved livet: At man får noget ud af det. Det
vil sige oplever en hel masse, hvilket kræver, at man tør
springe ud i det.
17. Da jeg var mest lykkelig: Da jeg blev født!
18. En gave jeg gerne vil give: En stor fed motorcykel til mig
selv!
19. Det første jeg vil gøre som borgmester i den nye FaaborgMidtfynske kommune: Det ved jeg ikke. Politik har aldrig
interesseret mig. Jeg bliver træt i hovedet, når jeg hører
politikerne mundhugges. Men stemme, det har jeg altid
gjort. Der er ingen, der skal kalde mig for en sofavælger.
20. Min fremtidsdrøm: Råd til eget hus, fast arbejde og en
god indtægt, så jeg kan være mig selv og ikke afhængig
af kommunen.

A. Hvorfor kom du på kontanthjælp?
”Lidt min egen skyld, jeg var i puljejob og troede på, at jeg kunne fortsætte i et ordinært job.
Derfor tog jeg ikke nogle initiativer og gik helt i
stå, da det viste sig, at der ikke var noget ordinært job.”
B. Hvad er det værste ved at være på kontanthjælp?
“Man føler sig ydmyget, umyndiggjort og overvåget. Det er frygteligt!”
C. Tror du på, at du har en fremtid på
arbejdsmarkedet?
”Ja, absolut. Jeg er den fødte optimist.”
D. Hvorfor gør du det?
”Jeg har så mange kompetencer, så meget at
byde på. Så hvem vil gå glip af at ansætte
mig?”
E. Hvordan ser du din rolle som ambassadør?
”Jeg vil forsøge at få fat i og tale til den indre
styrke, som alle mennesker er i besiddelse af,
og det gælder også dem, der er på kontanthjælp.”
F. Nævn de tre vigtigste råd, som du vil give videre
til en kontanthjælpsmodtager, der ikke tror på det?
”1. Du skal starte med at arbejde med dig selv.
2. Du skal finde en person, du er tryg ved, og
som du stoler på.
3. Du skal få de helt inderste tanker ud om,
hvad du frygter, og hvad du er bange for. Og så
skal du få dem bearbejdet sammen med denne
person, jf. punkt 2.”
Alt om ambassadørerne
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INTERVIEW
A. Hvorfor kom du på kontanthjælp?
”Fordi jeg ikke kunne være på sygedagpenge
længere.”
B. Hvad er det værste ved at være på kontanthjælp?
”To ting. Først og fremmest, at man råder over så få
penge, det er svært at få dem til at slå til. Dernæst
uvisheden, man ved ikke, hvor man står i forhold til
arbejdsevne, kommune og arbejdsmarkedet.”
C. Tror du på, at du har en fremtid på arbejdsmarkedet?
”Ja, det gør jeg i hvert fald.”
D. Hvorfor gør du det?
”Fordi jeg kan så meget og har så mange gode egenskaber.”
E. Hvordan ser du din rolle som ambassadør?
”Jeg ser den på to måder. Jeg vil gerne hjælpe andre
kontanthjælpsmodtagere med at give dem idéer til at
komme i gang og ikke gå i stå. Og dernæst vil jeg
gerne åbne arbejdsgivernes øjne, så de ser, at det at
være på kontanthjælp ikke er det samme som, at man
ikke har noget at byde på.”
F. Nævn de tre vigtigste råd, som du vil give videre til en
kontanthjælpsmodtager, der ikke tror på det?
”1. Du skal rydde op i dit liv, mentalt set.
2. Du må aldrig opgive håbet.
3. Du skal kæmpe for dig selv, der er ikke andre, der
gør det.”
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1. Navn og alder: Jette Lund, 35 år.
2. Skolegang/uddannelse: 10. klasse og en uddannelse
som teknisk assistent
3. Familie- og boligforhold: Bor alene og til leje. Har ikke
nogen børn, men derimod en hund, som jeg er utrolig
glad for.
4. Helbredet: På grund af en museskade har jeg tit
smerter i skulder og albuer.
5. Arbejdserfaringer: Har tidligere gennem en del år
arbejdet som teknisk assistent og produktudvikler. Er
lige nu i en arbejdsprøvning, som skal afklare min
arbejdsevne. Jeg har selv fundet virksomheden:
Biosynergy A/S, som arbejder med økologiske planteog dyrkningssystemer samt kosttilskudsprodukter.
6. Antal år på offentlig forsørgelse (sygedagpenge,
kontanthjælp m.v.): 6 år.
7. Fritidsinteresser: Heste, jeg rider en gang imellem.
Ellers naturen og haven.
8. Foreningsarbejde: Ikke noget.
9. Min livret: Hjemmelavet pizza.
10. Den musik jeg elsker at høre: Al slags musik, lige fra
pop til klassisk, bortset fra heavy metal.
11. Den bedste film jeg har set: Ringenes Herre.
12. Min bedste ferie: En spontan tur op igennem Sverige
på 1 uge, som jeg og min veninde tog på i 1991.
13. Det der betyder mest for mig: At få en afklaring på min
arbejdsevne og herefter finde et arbejde. Og min hund.
14. Det jeg er bedst til: At holde orden, at organisere, at
have et overblik og få tingene til at hænge sammen.
15. Den person jeg sætter størst pris på: Mig selv, fordi jeg
har klaret mange vanskelige ting, fordi jeg er ved at
finde ind til mig selv, og fordi jeg bliver bedre og bedre
til at være mig selv. Alt dette skal endelig ikke forståes
egoistisk.
16. Det vigtigste ved livet: At man har det godt med sig
selv. Har man det, spreder det sig som ringe i vandet.
17. Da jeg var mest lykkelig: Den dag, hvor jeg fik lejeaftalen på plads, i forhold til det hus, jeg bor i nu.
18. En gave jeg gerne vil give: Fred til hele verden. Det er
der virkelig brug for, og det bliver der mere og mere
brug for.
19. Det første jeg vil gøre som borgmester i den nye
Faaborg-Midtfynske kommune: Jeg vil træde af! Politik er
slet ikke mig.
20. Min fremtidsdrøm: At få afklaret min arbejdsevne og
finde en plads på arbejdsmarkedet, hvor jeg kan bidrage med det, jeg kan.

FAKTA
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1. Navn og alder: John Nellemann, 40 år.
2. Skolegang/uddannelse: 10. klasse og udlært maskinarbejder
3. Familie- og boligforhold: Bor alene og til leje. Har en søn
på 13 år, som jeg er sammen med hver anden weekend.
4. Helbredet: Jeg er fysisk slidt og har ondt i knæene, ryggen og skuldrene.
5. Arbejdserfaringer: Kender til et stort udsnit af arbejdsmarkedet, lige fra at være maskinarbejder over vinduespudser
og arbejdsmand på et savværk til at køre rundt med et tivoli
og arbejde som pædagogmedhjælper. Søger i dag et deltidsjob, der tager hensyn til mine fysiske skavanker.
6. Antal år på offentlig forsørgelse (sygedagpenge, kontanthjælp m.v.): 4 år.
7. Fritidsinteresser: Motorsport, naturen, dyr og delikatesser
(alt det, man putter i munden).

Alt om ambassadørerne

8. Foreningsarbejde: Ikke noget.
9. Min livret: En god bøf, men den skal være gennemstegt.
10. Den musik jeg elsker at høre: DAD, Dire Straits, heavy,
dansk pop. Jeg kan lide meget forskellig slags musik, dog
ikke RAP.
11. Den bedste film jeg har set: Bænken.
12. Min bedste ferie: Det var i Portugal i 1988, hvor jeg var af
sted med 2 gode kammerater.
13. Det der betyder mest for mig: At have et godt sted at bo.
Og at starte en ny familie med børn.
14. Det jeg er bedst til: Være et sødt menneske.
15. Den person jeg sætter størst pris på: Johannes Møllehave,
fordi han har et helt fantastisk livssyn, som siger, at vi skal
møde hinanden med venlighed og overbærenhed. At vi
skal se op i stedet for at se ned. Og at vi skal huske på glæden, som også er der ét eller andet sted, når livet er svært.

INTERVIEW

16. Det vigtigste ved livet: At leve det, her og nu, hvert eneste sekund. Vi ved ikke, hvor længe vi har det.
17. Da jeg var mest lykkelig: Da jeg blev far.
18. En gave jeg gerne vil give: Jeg vil gerne give mit positive
livssyn videre til alle dem, der har brug for det.
19. Det første jeg vil gøre som borgmester i den nye FaaborgMidtfynske kommune: Tage fat i skoleområdet, hvor jeg har
en fornemmelse af, at mange ting ligger og flyder. Jeg vil
styrke to ting. Der skal mere undervisning i humane fag,
filosofi og psykologi. Og så skal der meget mere idræt.
Børnene skal simpelthen røre sig meget mere, end de gør
i dag. At styrke disse to ting vil også betyde, at der vil
komme færre kontanthjælpsmodtagere senere hen.
20. Min fremtidsdrøm: Selvstændighed, såvel økonomisk
som arbejdsmæssigt.

A. Hvorfor kom du på kontanthjælp?
”Fordi jeg havde været på sygedagpenge i en længerevarende periode.”
B. Hvad er det værste ved at være på kontanthjælp?
”Alle de kurser, man skal gå på, og som ikke rigtig fører
til noget. Det er det samme og det samme. Det er de
samme mennesker, man møder på kurserne. Og man
starter forfra med det samme hver gang.”
C. Tror du på, at du har en fremtid på arbejdsmarkedet?
”Ja, det gør jeg.”
D. Hvorfor gør du det?
”Hvor der en VILJE, er der en VEJ! Det skal lykkes, selvom
det ikke lige ligger til højrebenet at finde det job, som
jeg kan klare, fordi jeg jo har permanente begrænsninger i min arbejdsevne. Jeg skal jo have fat i en niche på
arbejdsmarkedet. Men det skal nok lykkes.”
E. Hvordan ser du din rolle som ambassadør?
”Jeg tror, at det er en rolle, som jeg kan blive rigtig dus
med. Min primære rolle bliver at sprede min livsglæde,
at være åben og nysgerrig og støtte dem, der har brug
for det. Jeg er meget forventningsfuld. Jeg tror, at mit
møde med rollen som ambassadør bliver et givende
møde.”
F. Nævn de tre vigtigste råd, som du vil give videre til en
kontanthjælpsmodtager, der ikke tror på det?
”1. Du skal leve NU!
2. Du skal huske på, at det aldrig er for sent at komme
ud på arbejdsmarkedet.
3. Du skal tage en ambassadør med ud og søge job,
hvis du ikke tør gøre det alene.”
Alt om ambassadørerne
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INTERVIEW

A. Hvorfor kom du på kontanthjælp?
”Fordi jeg ikke vidste, hvad jeg ville.”
B. Hvad er det værste ved at være på
kontanthjælp?
”At man ikke tjener nogen penge.”
C. Tror du på, at du har en fremtid på
arbejdsmarkedet?
”Ja, helt bestemt.”
D. Hvorfor gør du det?
”Fordi jeg er ung, fejler ikke noget og parat
til at tage fat.”
E. Hvordan ser du din rolle som ambassadør?
”Jeg ser det som en stor udfordring, som
jeg glæder mig til. Det at skulle stille sig op
foran andre mennesker og fortælle en hel
masse, det er jo ikke noget, jeg har prøvet
før. Jeg tror, at det er vigtig at fortælle, at
jeg engang har haft det på samme måde
som dem, jeg skal snakke til.”
F. Nævn de tre vigtigste råd, som du vil give
videre til en kontanthjælpsmodtager, der ikke
tror på det?
“1. Du skal vide, hvad du vil.
2. Du skal turde springe ud i det, være
modig og ikke holde dig tilbage.
3. Du skal være klar til at komme ud, det vil
sige have styr på dig selv.”
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FAKTA
1. Navn og alder: Maria Røygaard, 24 år
2. Skolegang/uddannelse: 10. klasse.
3. Familie- og boligforhold: Bor alene og til leje med min
datter på 2 år.
4. Helbredet: Det fejler ikke noget.
5. Arbejdserfaringer: Har tidligere arbejdet som ekspeditrice, pædagogmedhjælper og med rengøring. Er i øjeblikket i en virksomhedspraktik på plejecentret Prices
Have Centeret, hvor jeg passer og plejer de søde gamle
mennesker. Jeg har besluttet mig for at søge ind på
SOSU-uddannelsen i begyndelsen af 2006. Og jeg skal
bruge praktikken til det.

6. Antal år på offentlig forsørgelse (sygedagpenge, kontanthjælp m.v.): 4 år.
7. Fritidsinteresser: Håndbold og mit barn.
8. Foreningsarbejde: Ikke noget.
9. Min livret: Boller i karry.
10. Den musik jeg elsker at høre: Blandet musik, men mest
pop.
11. Den bedste film jeg har set: Pearl Harbor og mange
andre.
12. Min bedste ferie: Jeg har været mange steder, men den
bedste ferie gik til Italien.
13. Det der betyder mest for mig: Mit barn og min fremtid.

14. Det jeg er bedst til: Mange ting. At være mor. Snakke
med folk. Og lytte.
15. Den person jeg sætter størst pris på: Mine forældre, fordi
de altid har været der.
16. Det vigtigste ved livet: Familien.
17. Da jeg var mest lykkelig: Da jeg blev mor.
18. En gave jeg gerne vil give: Jeg vil gerne give alle i familien en meget stor gave. Og jeg har også sagt til dem, at
hvis jeg vinder i Lotto, så vil jeg dele gevinsten med dem
alle sammen.
19. Det første jeg vil gøre som borgmester i den nye
Faaborg-Midtfynske kommune: Hæve kontanthjælpen.
20. Min fremtidsdrøm: At få en uddannelse.

Alt om ambassadørerne
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FAKTA
1. Navn og alder: Marianne Hansen, 43 år.
2. Skolegang/uddannelse: Har en 10. klasse og
uddannelse som teknisk tegner.
3. Familie- og boligforhold: Har tre børn. Bor alene og
til leje sammen med min yngste datter på 11 år.
Storsøsteren på 18 år og storbroderen på 23 år er
begge to flyttet hjemmefra.
4. Helbredet: Har allergi, astma, 2 brækkede ben, der
ikke er groet rigtig sammen, og dårlig ryg.
5. Arbejdserfaringer: Har arbejdet 13 år hos TDC med
at dokumentere større kunders teleanlæg og med
almindeligt kontorarbejde. Er i dag ansat hos
Trælasten i Svendborg 20 timer om ugen, hvor jeg
både sidder ved kassen og arbejder i receptionen.
6. Antal år på offentlig forsørgelse (sygedagpenge,
kontanthjælp m.v.): 4 år.
7. Fritidsinteresser: Svømmer, tegner og er med i en
Countryclub
8. Foreningsarbejde: Ingenting.
9. Min livret: Engelsk bøf.
10. Den musik jeg elsker at høre: Al form for countrymusik.
11. Den bedste film jeg har set: ”En verden udenfor”,
en amerikansk film, der handler om en mand, der er
uskyldig dømt for mordet på sin kone.
12. Min bedste ferie: Tyrkiet her i sommer. Det var en
rigtig pigetur, hvor vi var 4 af sted: mig selv, mine to
pigebørn og en veninde til den ældste af pigerne.
13. Det der betyder mest for mig: At mine børn har
det godt.
14. Det jeg er bedst til: At snakke med kunderne på
mit arbejde.
15. Den person jeg sætter størst pris på: Mine forældre.
Hvis de ikke havde opdraget mig, var jeg jo ikke blevet til den person, som jeg er.
16. Det vigtigste ved livet: At min nærmeste har det
godt.
17. Da jeg var mest lykkelig: Da jeg fik mine børn.
18. En gave jeg gerne vil give: At mine gamle forældre
fik en bedre tilværelse, de sidder al for hårdt i det.
19. Det første jeg vil gøre som borgmester i den nye
Faaborg-Midtfynske kommune: Finde ud af, hvad
pengene i grunden bliver brugt til i kommunen. Jeg
synes, at de syge, de ældre og kontanthjælpsmodtagere får for lidt. Den ulighed vil jeg gerne rette op
på.
20. Min fremtidsdrøm: Møde en mand, som jeg har
det godt med. Ellers mangler jeg ikke noget.

INTERVIEW

A. Hvorfor kom du på kontanthjælp?
”Jeg var på et revalideringsforløb og læste til industrilaborant, men måtte så afbryde uddannelsen, fordi jeg
ikke kunne finde en praktikplads. Og så var der jo ikke
andet end kontanthjælpen.”
B. Hvad er det værste ved at være på kontanthjælp?
”To ting, der er lige slemme. For det første folks negative
syn på dem, der er på kontanthjælp. Som kontanthjælpsmodtager bliver der set ned på en. Og så det økonomiske,
hvor det kan være svært at få pengene til at slå til.”
C. Tror du på, at du har en fremtid på arbejdsmarkedet?
”Ja, det gør jeg.”
D. Hvorfor gør du det?
”Fordi jeg er kommet i arbejde efter mange års ledighed.
Jeg har fået et arbejde, hvor det går godt for virksomheden, og hvor jeg trives og kan se, at jeg lever op til de
krav, som jobbet indebærer. Derfor tror jeg på det.”
E. Hvordan ser du din rolle som ambassadør?
”Jeg ser mig selv som historiefortæller. Jeg skal ud og fortælle og formidle min egen historie, og så håber jeg, at
dem, der hører på, kan bruge den til noget. Jeg glæder
mig til at komme i gang.”
F. Nævn de tre vigtigste råd, som du vil give videre til en
kontanthjælpsmodtager, der ikke tror på det?
”1. Du skal lade være med at give op. (Selvom jeg da godt
ved, at det er lettere sagt end gjort.)
2. Du skal være positiv og se mulighederne frem for det,
der ikke kan lade sig gøre.
3. Du skal også være parat til at tænke anderledes, ikke
tænke for snævert i forhold til det, du har prøvet før, eller
den uddannelse, du måske har i rygsækken.”
Alt om ambassadørerne
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INTERVIEW
A. Hvorfor er du ikke kommet på kontanthjælp?
“Jeg er en væltepeter, der hele tiden kommer op igen,
når jeg er nede. Og jeg har et godt netværk, der gennem årene har støttet mig meget”.
B. Hvad tror du det værste er ved at være på kontanthjælp?
“Det er ikke at blive set og hørt, at skulle indordne sig
under regler man ikke har nogen indflydelse på. Det er
det værste, men den dårlige økonomi, hvor man skal
vende hver 10-øre, må også være meget belastende.”
C. Tror du på, at alle dem, der er på kontanthjælp i dag,
har en fremtid på arbejdsmarkedet?
“Nej, ikke alle. Nogle er af en lang række forskellige
grunde ikke i stand til at tage
imod hjælp fra andre. Og os,
der skal hjælpe dem i gang,
er på nogle punkter simpelthen ikke dygtige nok.
Kravene, tempo, fleksibilitet
og uddannelse på arbejdsmarkedet er barske i dag.
Måske har ”samfundet” brug
for, at nogle ikke deltager i
arbejdslivet.”
D. Hvad skal der til for, at
kontanthjælpsmodtagerne
kommer til at tro på det?
“Tre ting. De skal møde
respekt fra os, der skal hjælpe dem i gang. Vi skal slippe
berøringsangsten og kalde
en skovl for en skovl og være helt åben om det, der kan
forhindre jobskabelsen. Og så skal vi have tid til at gå
den vej sammen med borgeren, der fører frem til fast
beskæftigelse.”
E. Hvordan ser du din rolle som kommunens tovholder på
Ambassadørordningen?
“Jeg skal være den officielle person, der støtter op om
ambassadørerne. Jeg skal støtte dem i at få skabt et
brugbart netværk. Jeg skal være primus motor i den
proces, hvor ambassadørerne bliver brugt til at fremme
udviklingen for andre, der er på vej på arbejdsmarkedet. Kort sagt: jeg ser det som en arbejdsmæssig udfordring, som jeg glæder mig meget til.”
F. Nævn de tre vigtigste råd, som du vil give videre til en
kontanthjælpsmodtager, der ikke tror på det?
”De handler alt sammen om mod:
1. Du skal være parat til i praksis at undersøge de
forskellige muligheder, der er på arbejdsmarkedet.
2. Du skal have tillid til, at andre vil dig det godt
3. Du skal have tillid til alt det, du kan.”
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FAKTA
1. Navn og alder: Anne Lund, 50 år.
2. Skolegang/uddannelse: Studentereksamen og uddannet
typograf og socialrådgiver.
3. Familie- og boligforhold: Bor alene i en ejerlejlighed i
Odense. Har 2 piger: en på 17, der bor sammen med sin
far, og en på 26 år. Mellem de to piger har jeg født et
barn, der desværre led vuggedøden efter 4-5 uger.
4. Helbredet: Er fint.
5. Arbejdserfaringer: Har aldrig brugt min typografuddannelse, men har derimod gennem en del år arbejdet med
teater, både som skuespiller og underviser. Og senere
været igangsætter af en tilskærervirksomhed, et spirituelt
vækstcenter og projekter for kontanthjælpsmodtagere.
Siden 2000 socialrådgiver i Faaborg Kommune i aktiveringsgruppen, hvor jeg arbejder med ledige på kontanthjælp, der har problemer udover ledighed.
6. Antal år på offentlig forsørgelse (sygedagpenge, kontanthjælp m.v.): Ikke nogen.

7. Fritidsinteresser: Flamingodans og selvudviklingskurser,
hvor jeg lærer mig selv bedre at kende.
8. Foreningsarbejde: Formand for ejerlejlighedsforeningen
i den opgang, hvor jeg bor.
9. Min livret: Skaldyr og alt godt fra havet.
10. Den musik jeg elsker at høre: Dire Straits og den slags
samt Leonard Cohen.
11. Den bedste film jeg har set: Café Bagdad.
12. Min bedste ferie: Da jeg tog mine 2 børn og en kæreste
til den største af dem ind i en bil for at køre ned i Europa lidt
på må og få, men for at ende i Italien, hvad vi også gjorde.
13. Det der betyder mest for mig: Mine børn.
14. Det jeg er bedst til: At se ressourcer og styrker samt
bruge min humoristiske sans, også når livet er svært. At
overleve på en god måde.
15. Den person jeg sætter størst pris på: Min søster, fordi
hun er klog, og fordi vi kan dele vigtige ting med hinanden, også de svære ting.

16. Det vigtigste ved livet: At have betydning for sig selv
og andre og blive hørt og set og respekteret af sig selv
og andre.
17. Da jeg var mest lykkelig: De gange, hvor jeg har født
mine børn.
18. En gave jeg gerne vil give: Respekt og værdighed til de
mennesker, jeg er og arbejder sammen med. Det er
noget, jeg hele tiden prøver på, også når jeg bliver for
skrap, hvilket jeg bliver nogle gange.
19. Det første jeg vil gøre som borgmester i den nye
Faaborg-Midtfynske kommune: Satse kraftigt på den kollektive trafik, måske gøre den helt gratis, i hvert fald vil
jeg gøre den billigere og sørge for, at der kommer meget
mere af den med flere afgange.
20. Min fremtidsdrøm: At føle mig levende, at blive ved med
at udvikle mig, både på det faglige niveau i arbejdet og på
det mere personlige niveau. På begge niveauer drømmer
jeg om at have en betydning og gøre en forskel.

Alt om ambassadørerne
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Hvad er Ambassadørordningen?
Ambassadørerne er en gruppe af nuværende og tidligere kontanthjælpsmodtagere, der samarbejder med kommunen. De har alle deltaget i et
gruppeforløb, hvor hver enkelt har styrket sine personlige kompetencer.
På den baggrund har den enkelte meldt sig som ambassadør og rollemodel for andre kontanthjælpsmodtagere.
Hvad er formålet?
At motivere kontanthjælpsmodtagere til at tro på,
at de har en fremtid på arbejdsmarkedet.
Hvem er vinderne?
• Kontanthjælpsmodtagerne begynder at tro på, at
de har en fremtid på arbejdsmarkedet.
• Ambassadørerne får trænet deres kompetencer til
formidling, involvering og deltagelse.
• Virksomhederne får nogle mere synlige og engagerede medarbejdere (ambassadørerne), hvis
kommunikative kompetencer forbedres, ligesom
de bliver profileret på deres sociale ansvar.
• Kommunen får en forstærket platform for motivering af kontanthjælpsmodtagere.
Hvad skal der ske?
1 Virksomhedsrundvisninger
Ambassadørerne viser kontanthjælpsmodtagere
rundt på deres virksomhed. I forbindelse med
rundvisningen, der tilrettelægges og styres af
ambassadøren, formidles alle relevante informationer om virksomheden. Efter rundvisningen fortæller ambassadøren sin personlige historie. Det vil
være oplagt at matche virksomhedsrundvisningerne, således at personer, der er i målgruppen for
fleksjob, f.eks. besøger en virksomhed, hvor ambassadøren er ansat på fleksjobvilkår.
2 Oplæg på møder, kurser, aktiveringsprojekter
m.v.
Ambassadørerne holder oplæg om deres personlige historie og vej til arbejdsmarkedet og indgår i
en efterfølgende dialog med deltagerne.

3 Magasinet ALT om Ambassadørerne
Magasinet skal være med til at skabe opmærksomhed omkring Ambassadørordningen og distribueres relevante steder i Faaborg Kommune (ligge
fremme hos frisøren, tandlægen, biblioteket m.v.).
Og det skal bruges i såvel jobkonsulenternes som
sagsbehandlernes borgerkontakt.
4 Årsmødet
En gang om året inviteres ambassadørerne og
deres virksomheder (arbejdsgiver og kollegaer) til
et møde, hvor der gøres status og drøftes nye tiltag.
5 Indtag
Der opstartes løbende nye grupper med kontanthjælpsmodtagere, hvor jobskabelsen og deltagernes personlige udvikling styrkes som en del af
gruppeprocesserne. Disse grupper bruges til at
etablere netværk mellem deltagerne og til at
rekruttere nye ambassadører.
6 Træning
Ambassadørerne samles med jævne mellemrum
for at udveksle erfaringer omkring, hvad det vil
sige at være ambassadør, og træne historiefortællingen og formidlingsteknikker. Og derudover er
en del af træningen at ambassadørerne får konkret feed-back, lige efter at de har ”været på” og
holdt oplæg i forbindelse med virksomhedsrundvisninger, møder, kurser, aktiveringsprojekter m.v.
Hvem er kommunens tovholder?
Det er Anne Lund, socialrådgiver, ansat i Faaborg
Kommune, og som kan kontaktes på 6361 1135
eller anlu@faaborg.dk.

