Praktikanter - Gevinsten går begge veje
Af Karina Vynne, Arbejdsmiljø og MED
Et godt og velforberedt praktikantforløb er en gevinst både for
praktikanten og for arbejdspladsen. Det er praktikant Louise
Røge Nouvel Nors og Ulla Andersen fra Borgmesterkontoret ikke
i tvivl om efter en meget vellykket praktikperiode.
Hvert år inviterer Hjørring Kommune en række praktikanter indenfor på
kommunens arbejdspladser. Formålet er at give praktikanterne en
praksiserfaring, som er relevant i forhold praktikantens uddannelse,
men praktikanterne er også Hjørring Kommunes mulighed for at blive
klogere på egne metoder og kultur samt muligheden for at invitere den
nyeste forskning og viden indenfor i dagligdagen.
”Det har været fantastisk at have Louise som kollega. Hun er et frisk
pust og kommer med nogle helt andre øjne og en ny tilgang til tingene.
For mig har det så også betydet, at jeg er gået fra at sidde helt alene
med en opgave til rent faktisk at have en at sparre med. Så det går
begge veje – det har givet mig utrolig meget og jeg håber også det har
givet Louise en hel del,” sådan lyder det fra fuldmægtig på
borgmesterkontoret Ulla Andersen.
Ulla Andersen har været nærmeste kollega og vejleder for praktikant
Louise Røge Nouvel Nors under praktikopholdet på borgmesterkontoret.
Et praktikforløb hvor både opgave og selve forløbet har været nøje
beskrevet på forhånd.
”Jeg tror, at en af grundene til, at det har været sådan et vellykket
forløb her på kontoret for Louise og os er dels, at opgaven har passet
godt til den uddannelse Louise kommer fra og dels fordi vi rent faktisk
har forberedt os nøje på forløbet, og hele tiden har været villige til at
rette til, hvis der var ting, som ikke har fungeret,” siger Ulla Andersen
og praktikanten bekræfter:
”Det har været en fantastisk mulighed for mig dels at bruge min
uddannelse, at få lov til at byde ind på en helt konkret opgave og ikke
mindst muligheden for at lære, hvad det vil sige at arbejde i en
kommune med et større tværgående projekt. Derudover har det givet et
indblik i, hvordan man får skabt kontakt og relationer, som er vigtige
for projektet inde i organisationen. Jeg har en ualmindelig interesse for
I-sikkerhed, ” fortæller Louise Røge Nouvel Nors med et smil på læben.
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Opgaven i centrum
Ulla Andersen er ikke i tvivl om, at det er vigtigt, at man som arbejdsplads tager sig
rigtig godt af praktikanten og ikke overlader ansvaret for opgaver til en praktikant
alene, og at der hele tiden er den fornødne tid til sparring. På Borgmesterkontoret hed
opgaven I-sikkerhed – en stor opgave som krævede helt friske kompetencer, men
også ideer til, hvordan et så stort projekt kan gennemføres i en kommune.
”Vi havde først tænkt, at vi ville ansætte en studentermedhjælper til projektet, men
fordi opgaven kræver en del organisationskendskab, mente vi, det ville passe bedre til
et praktikforløb, hvor der er lidt flere timer til rådighed. Desuden var opgaven så
forholdsvis ny, at den rette praktikant ville have alle muligheder for selv at være med
til at præge opgaven, og det viste sig at holde stik,” siger Ulla Andersen.
”Jeg har været meget glad for denne opgave. Den er studierelevant, jeg har selv fået
lov til at bidrage til og præge opgaven, der har været masser af læring og så kan jeg
bruge arbejdet med I-sikkerhed til opgaver på mit studie. Så alt i alt har det været
perfekt. Desuden har jeg lært utrolig meget, jeg har følt mig rigtig godt taget imod og
jeg er meget imponeret over, hvor godt det hele har været tilrettelagt og planlagt, og
hvor meget jeg har fået lov til at præge hele forløbet,” fortæller Louise Røge Nouvel
Nors.
Praktikperioden på Borgmesterkontoret er ved at nå sin afslutning. Men netop fordi
forløbet har været så vellykket for begge parter, er praktikken blevet til et studiejob
for Louise Røge Nouvel Nors.
Har du også lyst til at invitere praktikanter ind på din arbejdsplads, så kan du få hjælp
og sparring hos Lise Løth Gregersen i Arbejdsmiljø & MED.

