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Av Lise D.H

13 Mars 2020!
Det var året alt snudde litt på hue

Året med mye smitte,
har lært oss å sette pris på sykt mye

Covid 19 den JÆKLA dritten,
Tenk nå var det mye snakk om denna
smitten

Vaksine er laget i en fei,
NÅ heier JEG på DEG
Vi står veldig sterkt sammen i dette,
Måtte Covid bli historie som vi kan se tilbake
på

Vaske hendene,
Passe på vennene

Uten å måtte rette

Hender gnis inn med Antibac
Da kan du jaggu meg bli blakk

Nå er vi snart i mål alle mann
Tenk hva vi klarer og kan

Holde meter’n eller to,
Man kan jo jaggu bli litt « ko-ko»

Nå skal vi nyte sommeren alle mann
i Bøtter og i spann
Med familie, sol og badings

Være med kohorten,
Det blir jo nesten som Saue flokken
IKKE klemme, IKKE håndhilse
På med munnbindet,
det er IKKE lov å utepilse
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LEDER

Heidi, høyt og lavt!
eQuass revisjonen i 2021
Tekst og foto Lise DH.

Kjære alle Jobberieanere
Hvor feil kan man ta?
I JobberiPostens julenummer i 2019
skrev jeg en leder, hvor jeg spådde et
morsomt og spennende 2020. Lite
visste vi da at en pandemi var på vei.
Mye ble annerledes, litt skummelt
også, så langt fra det vanlige som er
mulig, men jeg hadde rett i en ting,
det ble spennende.
Det startet med at alle VTA ansatte
ble sendt hjem noen måneder, før
Norge gjenåpnet, stengte ned og
åpnet igjen. Sjeldent har så mange
ventet på noe som ikke fantes på det
tidspunktet, en vaksine.
Så kom 2021, og fordi et nytt år
betyr nye muligheter, tenkte de fleste
at i 2021 blir alt bra. Det tok 2 dager
med «vanlig», før Norge stengte ned
igjen. Det ser lysere ut nå, ikke bare
på grunn av sommervær. Endelig har
vaksineringen kommet så langt at de
fleste av oss vil ha fått vaksinen
innen utgangen av sommeren.
Vi kan begynne å tro på den vanlige
hverdagen igjen.
Gjennom pandemien og alt som har
vært annerledes, har noe ligger fast;
vi lager mat og serverer, vi vasker,
tørker og ruller tøy og tekstiler, vi
pakker og monterer, vi kapper,
skjærer, pusser oljer og graverer, vi
klipper gress og pynter opp
Bjørkelangen og Løken, vi
transporterer, vi selger fine brukte
ting og vi hjelper folk ut i arbeid.
Jeg gjentar meg gjerne selv; det går
en rød tråd igjennom alt vi gjør: Vi
tar vare på hverandre!
Det er Jobberiets spisskompetanse.
Med en sommerhilsen, kommer det
samtidig en stor takk til alle dere for
den innsatsen som er vist i den
vanskelige pandemitiden. Det er
dere, Jobberiets dyktige
medarbeidere som har gjort at det
uvanlige ble ganske vanlig. Vår
felles hverdag har bestått, på tross av
Covid 19.
Sommerhilsen fra Haagen

Kan du kort gjøre eQuass litt
enklere å forstå?
eQuass er et
kvalitetssikringssystem, som
skal sikre kvaliteten i
tjenesteleveransen. Sagt på en
annen måte så forteller eQuass
oss om vi vi gjør ting riktig
innenfor tiltakene Jobberiet
leverer på. (VTA og AFT)
Kvaliteten på måten vi jobber
på vises igjennom
dokumentene som rapporter,
arbeidsavtaler og prosedyrer.
Hvordan synes du vi skal jobbe
med kvalitet videre?
Ved å lage systemer som kan
gjøre det enklere å evaluere
hvordan vi jobber, og gjøre det
enklere å forbedre måten vi
jobber på.
Å ha et godt og effektivt
kvalitetssikringssystem gjør at
vi bruker mindre tid på å lure
på om vi gjør ting riktig. Det
er viktig at systemet blir en
naturlig del av hverdagen vår.
Hvorfor er Brussel byen som
nevnes når vi snakker om
eQuass?
For der sitter hovedkontoret til
eQuass.
Ved godkjenning er det
hovedkontoret som har siste
ordet etter revisjon.
Hvordan foregår eQuass
revisjonen?
Det er en hovedrevisjon med
besøk hvert 3 år. I den perioden
er vi kvalitetsgodkjent, men for
at vi ikke skal bli for slappe er
det 2 mellomrevisjoner
imellom hver hovedrevisjon. I
mellomrevisjonene skal vi
jobbe med
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forbedringspotensialene revisor
pekte ut i hovedrevisjonen.
Alt kan vel ikke tas på en gang?
Hvordan deles revisjonen opp?
Kvalitetsområdene deles opp i
10 prinsipper. Ledelse, Ansatte,
Rettigheter, Etikk, Partnerskap,
Deltakelse,
Brukermedvirkning, Helhet,
Resultat og Kontinuerlig
Forbedring
Hvilke punkter er vi best på?
Vi leverer brukbart på alle
fokusområdene, men revisor
visert til at vi er spesielt gode
innenfor prinsippene Ansatte,
Resultatfokus og Kontinuerlig
forbedring.
Litt selvskryt unner
JobberiPosten seg alltid, derfor
legger vi ved et utdrag fra
revisors rapport:
Jobberiet er en bedrift hvor det
er et tett samarbeid innad og
god oversikt i den daglige drift
for alle ansatte. Bedriften har
fornøyde deltakere og
kompetente ledere. NAV og
andre interesseparter er veldig
fornøyd med hvordan bedriften
arbeider med sine deltakere, og
de tilbud som bedriften har for
deltakerne og lokalsamfunnet.
Jeg vil spesielt trekke frem det
gode samarbeidet som
bedriften har med
Næringsforeningen, det lokale
næringslivet og videregående
skole. Dette gjør at bedriften
har et særdeles godt renommé i
lokalsamfunnet. Bedriften har
siden forrige revisjon jobbet
godt med kvalitetsarbeidet sett
i lys av kriteriene i eQuass.
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Mysteriet om de forvunnede eneggede tvillingene

Det er vår, men været i Brussels er ruskete og vått. Den kjente Mesterdetektiv Erling
Quass tørker søvne ut av øynene, før han trekker på seg den slitte støvfrakken. Han har
nettopp mottatt et nytt oppdrag, rent feltarbeid. Det krever at han må forlate
hovedkontoret, reise tilbake til hjemlandet. Erling ser seg i speilet, de grå ringene rundt
øynene når ned til haken. Dette er et hasteoppdrag, så han burde ha stått tidligere opp.
Ikke engang en skarve kopp traktekaffe har han rukket å helle i seg før han må sette seg
på flyet.

I det han går ut av flyet på Gardermoen merker Erling at han har tatt med seg det dårlige
været fra Belgia. Regnet plasker ned, som ikke er udelt negativt, siden vannet gir ham mulighet til å
vasskjemme den stive luggen. Han leier en bil, en topp moderne blikkboks med en symaskinmotor langt der
foran. Eller var det bak? Det er ikke viktig, men til alt hell hadde han bestilt leiebilen med vinduspussere. Han
stiller inn bilens GPS på Bjørkelangen og gir full gass, fordi Erling vet at tid er avgjørende.
Han parkerer foran skiltet «Åpent; Resepsjon» og løper inn. Resepsjonisten stirre storøyd på mannen i støvfrakk.
«Mitt navn er Quass, jeg er detektiv!»
Skritt nærmer seg bak ham, men før han rekker å snu seg når en avmålt stemme ørene hans.
«Vi vet hvem du er E. Quass. Takk for at du kom så raskt.» Det er en kvinne, hun rekker frem albuen til hilsen.
«Jeg er Kvalitetssjefen. Bli med meg, så får du møte teamet.»
Den øverste sjefen, Boss setter Erling raskt inn i saken. De eneggede tvillingene Kvali og Tet er borte.
Problemet, sier Boss er at ingen vet hvor Kvali og Tet er. Bak Boss kremter Kvalitetssjefen høyt, men han
overhører kremtingen. Med kraft i stemmen sier Boss at tvillingene må ha vært utsatt for en kriminell handling,
en bortføring! «Vi må finne Kvali og Tet før det er for sent.»
«For sent til å drikke en kopp traktekaffe først?» Erling merker at det er lite koffein igjen i kroppen.
«Det er ikke tid for trivialiteter, Quass, mysteriet må løses nå!» Boss virker lettere hysterisk. «Forresten er det
ikke mer kaffe igjen, hverken med eller uten trakt.»
I det Erling går ut av rommet sier Kvalitetssjefen stille at det er ikke er usannsynlig at «noen» har lagt Kvali og
Tet på et lurt sted, så lurt at ingen finner dem igjen.
Erling samler bedriftens ansatte til gruppeavhør, og avhørene begynner med det samme. Folk er nervøse,
spørsmålene er nådeløse, svarene like nådeløse.
Slik glir den første dagen over i den andre. Erling kjenner desperasjonen stige. Han får gode svar, riktige svar,
men han klarer ikke å sette bitene sammen til et større bilde. Kvali og Tet er og blir borte! Han er på nippet til å
gi opp, og sette seg i bilen med motoren foran eller bak, og kjøre tilbake til Brussels for å drikke kaffe, da noen
pirker ham på skulderen. Han snur seg rundt. Kvalitetssjefen har en perm i hånden, hun hvisker noe til ham .
Med ett retter Erling seg opp.
«Jeg har endelig løst det!», utbryter han! «Samle alle i den store kantinen, der det er peis og isbjørnskinn. Jeg
skal avsløre mysteriet!»
På et øyeblikk, ca. fem timer senere er alle bedriftens ansatte samlet på isbjørnskinnet. Det var en virkelig stor
isbjørn.
Erling stiller seg opp foran peisen, det brenner lystig bak ham.
«Jeg har løst saken.», begynner Erling. Bak ham kremter Kvalitetssjefen. «Det har vært vanskelig, men ingenting
er umulig når men heter E. Quass.» Han åpner den øverste knappen i støvfrakken. «Svært så varmt det er her?»
«Hvem er de skyldige?» Boss er på grensen til nervøst sammenbrudd.
«Kvali og Tet er hverken bortført eller kidnappet.» sier Erling «Det er ingen kriminell handling
bak dette mysteriet. Jeg har aldri trodd på slike fantasihistorier.» Bak ham kremter en stemme
stille.
«Det gjør jeg!» roper Boss skingrende. «Ut med språket, mann, hvem har tatt Kvali og Tet?»
Erling tørker bort svettedråpen som henger under nesen. «Kvali og Tet har vært her hele tiden, de
har bare gjemt seg. Forresten så de er ikke tvillinger, de er bare så veldig, veldig eneggede. Kvali
og Tet er Kvalitet!»
«Hva! Og de har vært her hele tiden?» Boss faller om på gulvet, hysteriet har fått overtak.
«Kvalitet finnes i alt det Jobberiet gjør, dere må bare være litt flinkere til å vise det.» Erling
Quass pustet tungt ut. «Nå har jeg fortjent en kopp traktekaffe! Kan jeg få en kopp?»
«Nei!» glefser det hysterisk fra gulvet.
Et sted i lokalet lyder en høy stemme.

“Kremt!”
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Fem raske! Fem raske! Fem raske!

Marianne Bakker
Treningsentusiast

Alder:
Født det året de første menneskene
satte sine føtter på månen.
Hvor vokste du opp?
Jeg er momonjente
(hun bor Løken; Red)
Når startet du å jobbe i bedriften?
Min første dag var 1. mars 2016. Etter
100 år i butikkbransjen var jeg klar for
noe nytt, og var heldig som fikk jobb på
Jobberiet.
Hvilken avdeling jobber du i?
-Neverstua, på ferdigstillinga.
Hvilken arbeidsbakgrunn har du?
Jeg gikk 3 år på yrkesskolen. Planen var å
bli bilmekaniker. Jobbet et år i et
lastebilverksted, før jeg begynte i butikk.
Der ble jeg i 100 år. Var etter det innom
sykehjem, barnehage og Klokkerud som
BPA, før jeg begynte på Jobberiet.
Noen spesielle interesser du vil nevne?
Liker å ta meg en treningsøkt, og er
veldig glad i å sykle.

Hva en liten R kan gjøre:
Det er forskjell på å være en
momoner og en mormoner, men
begge deler er en åndelig tilstand.
BPA: hva er det?
a: Bedrifts Postbud Ansvarlig
b: Brukerstyrt Personlig Assistent
c: Born På that time Astronauts landet
oppå månen (klassisk engelsk-norsk)
Ferdigstillinger er hva for noe?
En stilling til en person som gjør ting
ferdig.

Ferdigstillinga har mange
ferdigstillinger.

Roy Byman

Muligens kjent som Lykketrollet

Fem raske!

Therese Halvorsen
En glad laks

Alder:
59 år.

Alder:
37 år

Hvor vokste du opp?
Jeg kommer fra Valle, som er en del av
Vålerenga.
(dette er nytt, Roy har som kjent ikke
nevnt Vålerenga tidligere; Red)

Hvor vokste du opp?
Født på Manglerud, oppvokst i
Lørenskog, jobber i Aurskog-Høland
(Regional Globetrotter; Red.)

Når startet du å jobbe i bedriften?
Jeg begynte på Leikvin 1. august 2018,
for å etablere en kafe på Løken.
Hvilken avdeling jobber du i?
Jeg jobber i flere avdelinger,
hovedsakelig i AFT og på Leikvin.
Hvilken arbeidsbakgrunn har du?
Jeg er utdannet kokk, har lang fartstid
innen tiltak og arbeidsmarkedsbedrifter.
Har også videreutdannet meg inne rus og
psykisk helse. Har tidligere jobbet innen
rusen i Oslo.

Noen spesielle interesser du vil nevne?
Fiske er min store lidenskap. (all slags
fisk, red.)
Elsker camping på Larkollen, og trener
mye.

Vålerenga:
Vålerenga ligger i Oslo og er et
fotballag.
Fotballaget spiller i 6 divisjon, også kalt
Kioskserien. (red.)
Roy trener fordi han er en bryter,
Men hvilken klasse bryter Roy i?:
Fjærvekt klassen?
Oldboys klassen?
Bryter ikke klassen?

Camping:

Et sted man sitter i et for-telt og griller
pølser når regnet øser ned.
NB: må ikke bare være pølser på grillen
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Når startet du å jobbe i bedriften?
Jeg startet opp så smått i juni 2018, med
planlegging av Rådhuskantina som
skulle åpne etter sommeren 2018. Jeg
søkte meg til Jobberiet fordi jeg jobbet i
en tilsvarende bedrift i Oslo, og ønsket å
jobbe nærmere der jeg bor.
Hvilken avdeling jobber du i?
Rådhuskantina.
(Se faktaboks; Red)
Hvilken arbeidsbakgrunn har du?
Jeg har jobbet med mat siden jeg var 15
år. Jeg er utdannet kokk, og har vært
innom de fleste ledd i
serveringsbransjen siden jeg startet i
1999.
Noen spesielle interesser du vil nevne?

LAKSEFISKE!!!!!

Manglerud:
Bydel i Oslo, som har landets beste
Ishockeylag (red.)
Rådhuskantine:
En kantine som, i tillegg til mat også
inneholder et Rådhus.
Laksefiske:
Frosne, vakuumpakkete oransje
fiskebiter som Therese fisker ut av
frysedisken
Fiske kan også gjelde andre frosne
fiskearter, se Roy (red.)
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