Desember 2018

Gir seg etter 48 år i arbeidslivet

Trond sammen med tre av årets pensjonister, Jorun, Erik og Gerd.

2018 er året som utmerker seg med Jobberiets
mange pensjonister. Jobberiposten satte seg
ned med en av dem, Leikvins alt-muligmann
Trond.
JP: Når går du av med pensjon, Trond?
TH: Formelt blir jeg pensjonist den 31. desember, men siste arbeidsdag er 20. desember,
samtidig som hele bedriften tar juleferie.
JP: Når startet du opp på Leikvin.
TH: Jeg startet 1. september 2004. Oppgaven
var da å jobbe med folk som kom inn på Arbeidspraksis I Skjermet Virksomhet, APS,
som var et nytt tiltak for Neverstua og Leikvin det året. Dette jobbet jeg med helt frem
til 2017, da APS gikk over til AFT.
JP: Du hadde vel andre oppgaver også som
Leikvins Alt-muligmann?
TH: Det var allerede da kjøring av mat og
tekstiler for kommunen, og kort etter startet vi
opp med kjøring av mat til hjemmeboende fra
Leikvin. Jeg ble også involvert i skiltproduksjonen, som da befant seg i Kvistens lokaler.
I tillegg til dette var jeg med å pakket mat
som skulle leveres, dekket bord og mye annet
forefallende arbeid på Leikvin.

JP: Du har 48 år i arbeidslivet. Hvor startet du
og hva startet du med?
TH: Jeg begynte som verktøymakerlærling
hos gullsmed David Andersens verksted i
Trondheimsveien. Verktøymaker ble også
yrket mitt, selv om det er mennesker jeg har
jobbet mest med.
JP: Du sier det er mennesker du har jobbet
mest med, forklar hva du mener med det.
TH: Det har bare vært helt topp. Har møtt
og blitt kjent med utrolig mange forskjellige
mennesker, noe som også har gitt meg mye.
Moro å se deltakere som kommer inn og bare
blomstrer etter en tid.
Hadde ikke klart å ha en slik jobb uten å like
det.
JP: Hvordan blir pensjonisttilværelsen?
TH: Det blir bra å pensjonere seg, selv om jeg
merker at det blir rart også. Mange blandete
følelser.
JP: Hva skal du fylle tiden med, du får jo mye
mer av den?
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TH: Jeg gleder meg til å komme i gang for
alvor med treskjæring, som er en stor interesse.
Så blir å holde på med trening og ta noen turer
til hytta.
JP: Kommer vi til å se noe til deg på Jobberiet
nå som du pensjoneres?
TH: Dere gjør nok det, jeg vet jo hvor den
beste lunchen serveres.

JobberiPosten
utvider staben.
Journalist og fotograf Juliane O.
Journalist Marit B.
Humorjournalist Ina U.
Fra første utgave 2019 vil forsterkningen
av redaksjonen for alvor merkes.

JOBBERIPOSTEN

Leder

Årets Julebord
I tradisjon tro ble det arrangert
julebord for alle VTA ansatte og
jobbsøkerne som er inne på
Jobberiets forskjellige avdelinger.
Som vanlig var stemningen god, dette
var en kveld hvor det ikke ble spart
på noe, hverken mat, latter eller
juleglede. Vår eminente spellemann
Morten vartet opp med dansemusikk,
som fikk i gang godfoten på de fleste.
Med så mye god mat må det tydelige
regler til. Derfor ble regler for
Jobberiets julebord lansert.

Kjære alle Jobberianere!
Du sitter nå med julenummeret av JobberiPosten i
hånden, og det betyr at julen er over oss for alvor.
2018 ble året hvor merkbare endringer dukket opp,
noen positive og noen ikke fullt så positive. For å ta
det gode først. Vi startet opp driften av Rådhuskantina i august. Therese Halvorsen kom inn som kantineansvarlig, og sammen med våre dyktige VTA
ansatte har de bokstavelig talt gjort «vei i vellinga.»
Ikke fullt så bra er at vi har mistet gode kollegaer i
løpet av året, ved utgangen av 2018 har fem personer gått av med pensjon. De vil bli savnet.
Blant de faste ansatte har en person sluttet i AFT
teamet, og Roy Byman har kommet inn som
alt-muligmann, både i AFT og på Leikvin. Noen
forsvinner ut, mens andre kommer til, det er faktisk
et sunnhetstegn for enhver bedrift.
Den store nyheten i 2018 var at Nav Tiltak sa opp
4 VTA plasser hos oss. Vi har sagt veldig tydelig
ifra hva Jobberiet synes om dette, både direkte til
Nav, men også i pressen. Jobberiets sak har blitt
en symbolsak for hele bransjen, og derfor har den
også landet på Arbeidsminister Anniken Hauglis
bord hele to ganger. Trass i alle våre bestrebelser,
står Nav Tiltaks beslutning ved lag, og reduksjonen
innføres gradvis i 2019.
Det er svært viktig for meg, som deres daglig leder
å fortelle at ingen mister jobben hos oss.
Sammen skal Jobberiet stå igjennom endringene,
vi må tross alt være forberedt på at verden ikke står
stille.
Ting endrer seg, men vi fortsetter å gjøre nettopp
det vi er så gode på, og dermed kommer den
vanlige oppramsingen: Vi lager mat og serverer, vi
vasker, tørker og ruller tøy, vi pakker og monterer,
vi kapper, skjærer, pusser, oljer og graverer, vi
lager nyttige ting på Kvisten, vi klipper gress og
pynter Bjørkelangen og Løken, vi transporterer,
vi selger brukte ting og vi hjelper folk ut i arbeid.
Samtidig er det er en ting som går som en rød tråd
igjennom alt vi gjør:
Vi tar vare på hverandre, det er Jobberiets spisskompetanse!

Jeg ønsker alle en riktig
God Jul og et Godt Nytt År!

1. Aldri spise mer enn du kan bære.
2. Alltid sitte rett i ryggen.
(Da blir det bedre plass til ribbe, både
grisen sin og din egen.)
3. Det er ikke lov å snyte seg i duken.
(hvis du må snyte deg, finn en servitør
med forkle.)
4. Hold deg til din egen tallerken.
(Sidemannens tallerken er alltid
sidemannens.)
5. Hvis du opplever problemer med å
reise deg, så sitt i ro.
(Du blir sulten igjen om ett par timer.)
6. Har du spist for mye, så rop om hjelp.
(Klyster er siste utvei, bokstavelig talt.)
7. A. Har du ikke spist nok, så er det en
ren innbilning!
B. Skulle det virkelig være så gæli,
så fortvil ikke. Husk! Det kommer et
julebord til neste år også!
Alle tok reglene på alvor, ikke et eneste
overtramp, så julebordet er en tradisjon
som har kommet for å bli!
Andre arrangementer i 2018 var sommerfesten i juni. I september kom de
valgfrie dagsturene til Strømstad,
Hunderfossen eller Nordre Mangen
gård, og. Åpen dag ble arrangert
i november.
Alltid hyggelig når Jobberiet arrangerer
turer og andre evenemang.
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Årets viktigste
frokost.
Den 4. oktober gikk Vekstbedrifter over hele
Norge sammen og arrangerte Årets Viktigste
Frokost. (Jobberiet er en Vekstbedrift, hvis du
ikke visste det fra før.)
Foran Stortinget ble politikerne servert
frokost, det samme skjedde i rådhuset på
Bjørkelangen. Dette ble en flott anledning
til å få politikernes oppmerksomhet.
Budskapet vårt ble fremført av VTA ansatt
Morten Hammer, ordfører Roger Evjen,
og daglig leder på Jobberiet til politikere
og presse.

Rådhuskantine gjengen, med god hjelp fra
resten av Jobberiet svingte opp med skikkelig
frokost. Alle vet jo at det er dumt å snakke
om viktige ting på tom mage, og det vi ønsket
å fortelle er så viktig.
Alle fortjener et arbeid å gå til. I Norge i dag
står 67 % av gruppen lettere utviklingshemmede uten arbeid. I Akershus står det enda
dårligere til, 82 % står uten tilbud, med andre
ord, de er arbeidsledige. Å være arbeidsledig er en svært alvorlig sak, men for denne
gruppen er det hakket mer alvorlig, fordi det
finnes ingen andre steder å søke jobb.
Veksbedriftene ber stortingspolitikerne om
å finansiere 2000 nye VTA plasser i en
treårsperiode. Det er ikke urimelig, fordi
det er en menneskerettighet å få være en
aktiv deltaker i vårt felles samfunn. Å fjerne
eksisterende plasser er ikke løsningen. Våre
fantastiske arbeidstagere utfører hver dag en
jobb det er grunn til å være kjempestolt av.
Utviklingshemmede kan og, ikke minst de vil,
om samfunnet lar dem få sjansen.
Resultatet ble 700 nye VTA arbeidsplasser
i årets statsbudsjett, ett tydelig bevis på at
det lønner seg å spise en god og næringsrik
frokost.

Jobberiet ønsker alle ansatte
og jobbsøkere en riktig

