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Interview med Farida, der gerne ville have et job 

21. jan 2014 

Uddannelse er vejen til job for borgere med andet sprog end dansk. Her er der en vej ind på 

jobmarkedet for ufaglærte og de personer af anden etnisk herkomst, som kommer til 

Danmark med korte uddannelser. 

Dette interview med Farida er historien om en, der gerne ville have et job. Læs Faridas 

historie og bliv klogere på en måde, der har ført til job og bedre sproglige færdigheder. 

  

Hvilken skolegang har du haft i Danmark inden du fik job på AMU? 

Jeg har fulgt undervisningen på Sprogskolen i perioden 1998-2001. 

  

Har du haft brug for ekstra hjælp til dansk? 

Umiddelbart har jeg ikke haft brug for for ekstra hjælp. Jeg har kunnet klare mig med det, jeg 

fik på Sprogskolen, og så har jeg fået erfaring med sproget dansk via aktivering, 

jobkontrakter og jobs med løntilskud. 

  

Var der noget, du var nervøs for, inden du startede på AMU-kurser? 

Jeg var lidt nervøs, for der var ting, der skulle læres og forstås. Ellers ikke. 

  

Kan du fortælle noget om, hvor vigtigt det er at være god til dansk, inden man starter på 

AMU kurser? 

Det var vigtigt at være god til dansk, for jeg skulle kunne forstå, hvad underviseren 

fortalte.  Ikke mindst var det vigtigt at jeg kunne udtrykke mig med ord, altså de rigtige ord, 

og derved både få spurgt om de rigtige ting, men også at kunne stille de korrekte spørgsmål. 
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Hvad var det, hun ville vide med sine spørgsmå? Forståelsen skal være til stede begge veje – 

underviser/elev, elev/underviser. Jeg ville ikke kun være et ”billede” på en stol, men et helt 

menneske, som kunne udtrykke sig så korrekt, som muligt. 

  

Hvorfor ønskede du at komme på AMU-kurser? 

Da jeg var ufaglært, var det mit ønske at vide noget om det, jeg arbejdede med - 

rengøringsfaget. Jeg ville på kursus for bl.a. at vide noget om rengøringsmidler, maskiner og 

andre relevante fag, som var vigtige, for at gøre tingene rigtigt. 

Det var jo noget andet end at ”gøre rent” derhjemme. Nu havde jeg et arbejde, som også 

stillede krav til mig. 

Jeg var så glad for at få muligheden for - i første omgang - at være i praktik og efterfølgende 

at få tilbudt job på AMU-Fyn. 

  

Hvordan fik du ideen til at komme på rengøringsteknikeruddannelsen? 

Jeg har en stor interesse i at dygtiggøre mig til rengøringstekniker og derved opnå papir på, 

at jeg har en uddannelse. At få bevis på, at jeg kunne noget i Danmark, som samtidig måske 

også kunne bane vejen til nye udfordringer, eller hvis det viste sig, at jeg skulle søge andet 

job. 

  

Hvordan var det at være på rengøringsteknikeruddannelsen? 

Det har langt hen ad vejen været en positiv oplevelse at være på uddannelse. Det har dog til 

tider også være hårdt arbejde. En af de ting, som jeg frygtede lidt, var udsigten til at skulle 

skrive en rapport. Der skulle samtidig også læres så mange nye fag og dermed lære nye 

begreber og opgaver, der skulle løses. 

Det var hårdt at skulle læse og skrive opgaver, når jeg kom hjem. Jeg kunne ikke bare læse sit 

materiale, som en anden ”god” bog. Nej, dette pensum skulle jeg også forstå og samtidig 

kunne huske det, da det senere skulle omdannes til de relevante fag. Jeg havde dog heldigvis 

friheden til at fordybe mig i mit materiale, da jeg ikke blev forstyrret derhjemme. Den 

yngste er 14 år og kan klare sig selv. 

  

Hvordan var det at have dansk på uddannelsen? 
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Det har været rigtig godt. På Syddansk Erhvervsskole havde jeg meget stor gavn af den 

grammatik, som jeg fik, og på AMU-Fyn kunne jeg efterfølgende bruge det lærte i faget ” 

Iværksætteri”. Desuden blev jeg bedre til at læse og forstå noveller og digte osv. og ikke 

mindst til at kunne genfortælle eller referere film, som var blevet vist i undervisningen. 

  

Hvor er du nu? Har du lyst til at tage overbygningen på rengøringsteknikeruddannelsen, så 

du bliver serviceassistent? 

Jeg vil gerne lære mere. Mit næste ønske er at kunne videreuddanne mig til 

virksomhedsserviceassistent. Ingen ved jo, hvor jeg er om 4-5 år, og hvad mine jobchancer 

er. Jeg har læst i diverse jobannoncer, at der ofte søges efter uddannede serviceassistenter. 

  

Hvad vil du gøre for at videreuddanne dig? 

Ved sidste jobsamtale har jeg meddelt min leder, at jeg meget gerne vil uddanne sig videre. 

Jeg vil faget og ser flere muligheder i branchen eller faget som springbræt. 

  

Har du et råd til andre med din baggerund for at komme ud på arbejdsmarkedet? 

Man skal tage en beslutning!!! Hvad kan uddannelsen bruges til og dernæst gøre op med sig 

selv, om det er det man vil. Mit motto er: Jeg kan – jeg vil – og jeg gør noget ved det. Man 

må endelig ikke læne sig tilbage og tænke: ”Der er intet job at få”. Man skal tænke fremad 

og få sig en uddannelse med efterfølgende bevis herpå. Branchen ændrer sig hele tiden, og 

der skal nok komme noget. 

  

Hvor vil du anbefale andre med din baggrund at henvende sig for at få råd og hjælp til 

uddannelse? 

Man skal henvende sig på jobcentret og tale med sin jobkonsulent om det ønskede mål. 

Dernæst skal man finde eller få tildelt en praktikplads, meget gerne på AMU-Fyn. 

Samtidig skal man også være villig til at: 

• Arbejde 

• Komme til tiden 
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• Komme hver dag 

• Villig til at komme på kursus og idet hele taget ”lære noget” 

  

Farida Hassan Hagi 

 


