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22-årige Christoffer var kørt træt i systemet:
Nu har han fundet arbejdsglæden i Dagli'Brugsen
Christoffer Mikkelsen er har aldrig brudt sig 
synderligt om at gå i skole, og efter 10. klasse 
vidste han ikke, hvad han skulle. Men et 
individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb har 
skiftet fortvivlelse, ledighed og kedsomhed 
ud med arbejdsglæde og mening med til-
værelsen.

Mathias Hjort
mahjo@jfmedier.dk

Christoffer Mikkelsen er en af de unge, som har været ledig i en længere periode. Nu har et individuelt tilret-
telagt uddannelsesforløb, EGU, givet ham mulighed for at blive butiksmedhjælper. Foto: Mathias Hjort

i skole i to år, kan han kalde
sig butiksmedhjælper. For
brugsuddeler René Madsen
er det vigtigt at holde fast på
de unge, som viser interesse
for faget.
- Hvis man sommetider

rammer nogen, som vil det,
så er det også med at slå til. Så
er sommetider svært at få folk
ind i butiksfaget. Når du fin-
der en, som vil det, så er det
også med at holde fast i dem,
siger han.
For René Madsen giver det

derfor god mening, at det har
været muligt at tilrettelægge
en uddannelsesforløb indivi-
duelt til Christoffer.
- Jeg tror, Christoffer ville

have svært ved at tage en al-
mindelig handelsuddannel-
se. Det her er mere målrettet
til ham. Han har ikke en han-
delsskoleuddannelse, men
det er den, han får bygget på
ved siden af, at han arbejder
her. Han vil hellere lære igen-
nem hænderne end i skolen,
så derfor tror jeg, det er en
god kombi, at han kommer
ud og arbejder med tingene i
stedet for en skolebænk.
Selv har Christoffer Mik-

kelsen kun gode ting at beret-
te om arbejdet i Dagli'Brugs-
en.
- Gode kollegaer, smilende

kollegaer og sjove. Vi kan si-
ge alt muligt til hinanden og
så grine af det, så det er fan-
tastisk, siger han med et smil.
Han håber på, at han i

fremtiden kan stige i grader-
ne.
- At blive souchef eller så-

dan noget. I hvert fald kom-
me højere op, så man får del
i butikken på et lidt højere
plan.

MORUD: Tilværelsen for 22-åri-
ge Christoffer Mikkelsen har
budt på noget af det værste,
man som barn kan forestille
sig. Da han var seks år gam-
mel, mistede han sin far til
kræft, og da han nåede teena-
geårene, døde hans mor af
samme sygdom. Derfor kom
Christoffer i en god plejefa-
milie, men den tragiske ad-
skillelse fra hans forældre har
præget ham, og præger ham
stadig ind i voksenlivet.
- Jeg er lidt nervøs for at

møde nye mennesker. Men
jeg har snakket med en mas-
se mennesker, og jeg har nog-
le fine venner, som har hjul-
pet mig, så jeg er blevet bed-
re til at komme steder hen,
hvor jeg er ny, fortæller Chris-
toffer Mikkelsen fra bagloka-
let i Dagli'Brugsen i Morud.
Det har været svært for

Christoffer at finde sin vej i li-
vet, men efter lang tids søgen,
fandt han ud af, at livet i bu-
tik var det rette for ham.
- Det føles fantastisk. Jeg

har noget at lave, og jeg får
noget for det. Det var alt det,
jeg havde håbet på. Det kun-
ne ikke være bedre.
Efter 10. klasse begyndte

Christoffer Mikkelsen på en
forberedende grunduddan-
nelse (FGU), som er for unge
under 25 år, der ikke har gen-
nemført eller er i gang med
en ungdomsuddannelse, og
som heller ikke er i beskæfti-
gelse. Her var han igennem
forskellige praktikforløb, som
ikke fangede ham, og han
brugte også en rum tid der-
hjemme.
- Jeg var måske et halvt år

derhjemme. Det var kedeligt,
siger Christoffer Mikkelsen
og fortsætter:
- Jeg vidste godt, at det ik-

ke kunne blive ved med at gå.
Jeg ville hellere finde et job
end at være i skole. Jeg var
skoletræt, så jeg ville hellere
ud og arbejde.

Tilrettelagt forløb
Derfor hjalp virksomheds-
konsulent i Nordfyns Kom-
munes Ungeindsats Bettina
Hovvang med at finde en
praktikplads til ham i Rema
1000, hvor han arbejdede i et
halvt år, og her begyndte han
at finde mening med arbejds-
livet.
- Det var fint. Jeg fandt no-

get, som jeg kunne lide. Selv-
følgelig var jeg træt af ikke at
få penge for det, men glæden
ved arbejdet var der. Jeg har
været sådan en, der har prø-
vet noget i et par dage, og så

tænkt, at det gider jeg ikke al-
ligevel. Så det var også for at
teste, om jeg kunne fastholde
et arbejde, og det kunne jeg
så, siger Christoffer Mikkel-
sen.
Efter tiden i Rema 1000 fik

han sammen med han med
hjælp fra Bettina Hovvang
kontakt til Dagli'Brugsen i
Morud. Brugsuddeler René
Madsen ansatte ham i en prø-
veperiode, og efterfølgende

er han kommet under det,
som man kalder en erhvervs-
faglig grunduddannelse
(EGU). Det er et uddannelses-
forløb, som i samarbejde
med FGU, er tilpasset den un-
ges og virksomhedens behov,
fortæller Bettina Hovvang,
der er virksomhedskonsulent
i Nordfyns Kommunes Unge-
indsats.
- Man tager udgangspunkt

i den enkelte elevs kompe-

tencer, og så laver man et ud-
dannelsesforløb ud fra det.
Blandt andet her med Chris-
toffer er der nogle enkelte fag
og kurser på Tietgenskolen,
hvor hele planen laves sam-
men med arbejdsgiver. Så det
er målrettet det, som Chris-
toffer har brug for, siger hun.

Hold fast på de unge
Når Christoffer Mikkelsen
har været skiftevis i butik og

Nu kan ukrainske flygtninge hente tøj og udstyr i Røde Kors-butik

Thomas Gregersen
thgr@fyens.dk

køkkenudstyr til tøj og sko.
De kommer fra et trygt liv i et
moderne samfund og står
midt i den her omvæltning,
der er sket i deres liv indenfor
bare en måned, siger Grethe
Jakobsen.
Samtidig med at man støt-

ter direkte med varer fra bu-
tikken, så har de lokale frivil-
lige også planlagt tre ugers
udsalg til halv pris, hvor hele
omsætningen bliver sendt til
Dansk Røde Kors og er øre-
mærket til ukrainske flygt-
ninge.

SØNDERSØ: Mange af de ukrain-
ske flygtninge, der i disse da-
ge kommer til Danmark, er
flygtet i al hast og har stort set
ikke haft mulighed for at ta-
ge andet end nogle få person-
lige ejendele med sig.
Derfor har Røde Kors' gen-

brugsbutik i Søndersø nu åb-
net for, at en del af dem, der
er havnet på Nordfyn, kan
hente tøj og udstyr i butik-
ken.
- Vi fik en henvendelse fra

Nordfyns Kommune om, at
der var et helt specielt behov
for tøj, sko, tallerkener, kop-
per og blandt andet sengetøj
til de ukrainere, der allerede

Inge Jakobsen og Birthe Knudsen 
ordner og sorterer noget af det 
tøj, der er kommet ind til butik-
ken. Foto: Thomas Gregersen

er ankommet. Problemet er
der lige nu, at den forventede
særlov for ukrainerne endnu
ikke er kommet på plads. Det
har vi aldrig prøvet før, så vi
vendte situationen med vo-
res konsulent fra organisatio-
nen og blev enige om, at flygt-
ningene skal kunne hente
det, de har brug for i butik-
ken, fortæller Grethe Jakob-
sen fra Røde Kors i Søndersø.

En forfærdelig omvæltning
De frivillige i butikken har få-
et en liste med navne på de
flygtninge, der kan komme
og handle gratis.
- Der har allerede været

mange, og det har været nog-
le dybt berørte mennesker
med nogle meget triste histo-
rier. Vi havde en ung kvinde
her, der skulle bruge alt fra


