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NU KAN DE IKKE 
UNDVÆRE AYAH 

AF: ANNETTE SADOLIN  I  FOTO: JESPER BLÆSILD



 Ayah El-Juhaiyem skænker 
kaffe for Lis Frandsen og sæt-
ter sig ned for at sludre. 
 Lis er 75 år og hører ikke så 

godt, men der går ikke længe, før de 
bryder ud i højlydt, fælles latter. Den 
16-årige gymnasieelev har arbejdet på 
Plejecenter Egelunden i et år, og hun er 
glad for jobbet: 

- Det er rigtig hyggeligt, når vi alle er 
samlet og sidder og taler sammen før 
aftensmaden. Jeg kan godt lide at gøre 
noget for andre mennesker, som har 
brug for hjælp.

Hun har to vagter om ugen. Begge i 
aftenvagten fra kl. 17-19, hvor hendes 
opgaver bl.a. er at dække bord, anrette 
maden, tømme opvaskemaskine, ordne 
vasketøj og feje.

Jobbet kom i stand som del af et 
lommepengeprojekt via helhedsplanen 
i Kokkedal. Ideen er, at helhedsplanen 
betaler lønnen til at starte med, og hvis 
det går godt, har de unge mulighed for 
at fortsætte i almindeligt fritidsjob. Den 

sidste del gav hovedbrud på plejecen-
tret. 

Fra én til flere Ayah’er 
- Først sagde vi nej, fortæller Annette 
Grane, der er gruppeleder i aktivitets-
centret på Plejecenter Egelunden. Hun 
forklarer: 

- Vores økonomi er vildt stram. Hvor-
dan skulle vi finde midlerne? Men vi 
kunne jo godt se ideen i at åbne op for 
de unge, og vi mangler unge inden for 
plejeområdet.

Plejecenter Egelunden indgik en aftale 
om at ansætte en ung i lommepengejob. 
Ayah begyndte og efter kun 3 måneder, 
så situationen lidt anderledes ud.

- Vi blev jo så glade for Ayah, at vi 
måtte finde penge til at beholde hende. 
Og når en afdeling har en Ayah, vil de 
andre også. Nu håber vi at få unge ind 
på alle afdelingerne. Det er en stor hjælp 
og erfaringerne viser os, at det ikke 
kan betale sig at lade være, konstaterer 
Annette Grane.

Sjovt, socialt  
– og nogle gange trist
For Ayah har jobbet på Plejecentret 
været det helt rette match. 

- Jeg har lært meget nyt her, og alle 
dage er forskellige. Jeg har også fået 
meget nemmere ved at tale med nye 
mennesker. Det har fx hjulpet mig til at 
få en god start på gymnasiet. Det er lidt 
sjovt, at jeg nogle gange må præsentere 
mig for den samme beboer flere gange 
her på plejecentret, siger hun og griner.

En af de første beboere, Ayah mødte 
på plejecentret, havde netop rundet 100 
år.  

- Det var hun stolt af. Hun var også en 
af dem, som tit ringede fra sit værelse 
og bad om forskellige ting. Pludselig en 
dag var hun her ikke længere. Det føltes 
faktisk tomt, selvom det godt kunne 
være lidt anstrengende, mens det stod 
på, siger Ayah. 

    
Færre fordomme   
Plejecentret har også en mere langsig-
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16-årige Ayah fra Egedalsvæn-
ge har fritidsjob på Plejecenter 
Egelunden i Fredensborg, hvor hun 
hjælper til to aftener om ugen. Det 
er så stor en succes, at plejecen-
tret ønsker sig flere Ayah’er.

Ayah holder af den personlige 
kontakt med de ældre. Her er hun 
faldet i snak med Lis.



tet interesse i at åbne op for de unge, 
fortæller Annette Grane: 

- Mange ved jo ikke, hvad der fore- 
går i et hus som vores. Der er en 
fordom om, at det bare handler om at 
hjælpe de gamle på toilettet.  
Nu ved Ayah, at her sker meget mere, 
og det handler om at give livskvalitet  

til de mennesker, som bor her.
Ayah indskyder:
- Jeg var faktisk sådan lidt skeptisk 

på forhånd. Jeg troede ikke, at her ville 
være så hyggeligt. Det er ligesom en 
lille familie.

Lederen håber, at Ayah’s erfaringer 
går videre til hendes venner, og måske 

giver flere unge lyst til at arbejde på et 
plejecenter. Og hun peger på, at de æl-
dre også har gavn af mødet med Ayah:

- Mange af de ældre er dårlige og 
kommer ikke så meget ud. Når de 
møder nogle af de unge, som bor i 
området, giver det også godt i forhold 
til fordomme den anden vej.

På kontoret for den sociale helhedsplan 
Kokkedal på Vej sidder Flavia Haule Jepsen, 
der er børne- og ungekoordinator og driv-
kraften i projektet om lommepengejob.

- Ideen med lommepengejob er, at de 
unge bliver klar til et almindeligt fritidsjob. 

De udvikler sig og bliver mere ansvarlige, 
selvstændige og bevidste om pengenes 
værdi. De får en god spejling i en tidlig 
alder. Det er et ekstremt vigtigt projekt, 
som er med til at bryde den sociale arv, 
forklarer hun. 

Lommepengejob har de helt unge i alderen 
12-15 år som målgruppe. Projektet har 
været i gang siden 2017 og skabt jobs til 
cirka 40 unge. Hovedparten af de unge 
fortsætter i almindeligt fritidsjob efter en 
periode som ’lommepengejobbere’. 

40 UNGE I LOMMEPENGEJOB

Unge er en stor 
hjælp, konstate-
rer Annette Grane 
(th.), gruppeleder i 
aktivitetscentret, der 
gerne vil ansætte 
flere Ayah'ere på 
plejecentret.


