
Praktik opbygger personlige ressourcer
I 2016 blev Nesreen færdiguddannet social-
rådgiver, men manglede praktisk erfaring. Da 
hun, gennem netværk, hørte om Servisio af-
lagde hun et besøg og har siden kunne skrive 
praktisk erfaring som socialrådgiver på sit CV.

Nesreen fik, på baggrund af sine faglige kom-
petencer og sprogkundskaber, en praktik-
plads som virksomhedskonsulent og undervi-
ser i Servisio. Hun oplevede de mange fordele 
ved at være i praktik, og forsøgte i høj grad at 
formidle det videre til borgerne. Hun erfarede 
dog at mange blev skræmte ved tanken om at 
skulle i praktik – det ville hun gerne ændre! 

Praktikforløb giver erfaring og opbygger 
kompetencer i forhold til at udføre bestem-
te arbejdsopgaver. Desuden bliver borgernes 
skånebehov og ressourcer afklaret igennem 
forløbet, således at det bliver nemmere for 
den enkelte selv at italesætte sine udfordrin-
ger og kompetencer i tilknytning til praktik 
eller ordinært job. Ifølge Nesreen er det vig-
tigt at have en helhedsorienteret tilgang til 
hver enkelt borger i afklaringen, således at 
man kan balancere den enkeltes skånebehov 
og ressourcer i fremadrettede aktiviteter.

Nesreen vil skabe fornyet livskvalitet 
for borgerne 
Nesreens praktikforløb er nu fortid. Det blev 
springbrættet til hendes nuværende karrierer, 
som mentor og beskæftigelseskonsulent i Ser-
visio. Hun har en alsidig hverdag, hvor hendes 
vigtigste opgave er at arbejde beskæftigelses-
rettet og samtidig opbygge en god relation til 
borger. For mange af de borgere som Nesreen 
møder er hun den støtte, der får hverdagen til 
at hænge sammen og som kan støtte dem i at 
komme i job. Hun hjælper endvidere borgerne 
med at læse breve, søge om enkeltydelser eller 
hjælpemidler, tilrette deres forløb, vurderer 
og afklare deres arbejdsevne og udarbejde 
funktionsbeskrivelser. 

”Vi er her selvfølgelig for at tilrettelægge den 
bedste indsats, så den enkelte kan komme 
tættere på arbejdsmarkedet og deres mål. Det 
er vigtigt at de er et sted som er godt for dem 
og hvor de også selv bliver afklaret i processen 
mod job” siger Nesreen. 

I forlængelse heraf tilføjer hun: ”Det handler 
jo også om borgernes livskvalitet”.

Sprog er en afgørende faktor for relati-
onsdannelsen
For at styrke borgernes livskvalitet er det vig-
tigt for Nesreen, at skabe tryghed og nærvær i 
borgernes møde med Servisio. Mange af bor-
gerne taler kun begrænset dansk. Sproget er 
derfor en afgørende faktor i opbyggelsen af 
en god relation. Om nødvendigt kan Nesreen 
således møde borgerne på deres sprog og deri-
gennem øge trygheden. Når borgerne føler sig 

NÅR PRAKTIK ER VEJEN FREM
I DAG HAR NESREEN SIT DRØMMEJOB
Nesreen startede sin karrierer som praktikant og er i dag mentor og beskæf-
tigelseskonsulent i Servisio. Hun arbejder for at skabe tillidsfulde relationer 
til borgerne, ved blandt andet at matche deres sprog, så hun kan hjælpe dem 
bedst mulig.

trygge, er det nemmere at arbejde med den 
enkeltes motivation og forventninger til frem-
tiden: ”De kan komme ud med deres frustra-
tioner, historier og forventninger til forløbet” 
siger Nesreen.

I Servisio er der plads til alle
Nesreen fortæller at Servisios brede vifte af til-
bud, gør det nemt for hende at hjælpe den en-
kelte. Servisio tilbyder forskelligartede forløb, 
som alle sætter den enkelte i fokus. Udover ek-
sempelvis jobsøgningskurser og undervisning 
om krop og kost, tilbyder Servisio mestrings-
kurser, som er målrettet borgere med fysiske 
eller psykiske vanskeligheder. Ifølge Nesreen 
er det vigtigt at arbejde med de fysiske og psy-
kiske helbredsmæssige udfordringer som bor-
gerne ofte har – det er nemlig typisk disse ud-
fordringer, som står i vejen for, at den enkelte 
kan finde sin vej tilbage på arbejdsmarkedet.

Servisio tilbyder ligeledes interne praktik-
forløb på træningsbaner. Det kan være som 
køkken- kontor- eller rengøringshjælper, 
it-medarbejder eller som hjælper i genbrugs-
forretningen i Servisio. Nesreen fremhæver 
træningsbanerne som værende værdifulde for 
de borgere, som har særlige skånebehov: ”At 
det er en intern træningsbane opfatter bor-
gerne som noget sikkert og trygt”. Skånebe-
hovene kan være forskellige – det kan blandt 
andet være stress, OCD eller depression. Ved 
at afklare og tage hensyn til skånebehovene på 
de interne træningsbaner, øger Servisio den 
enkeltes tro på sig selv og egne evner. Det kan 
på sigt betyde, at borgeren kan tage en ekstern 
praktik, småjob eller et fuldtidsarbejde.
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