Faglige kompetencer gav en IGU-plads
Doluvan har brug for mere dansk for at blive fastansat
Tekst og foto Bolette Berliner
- Hvornår kan jeg starte på dansk om aftenen? spørger Doluvan
Aziz Hassan straks, da han får besøg af SprogcenterNyt på sin
arbejdsplads. Han gentager spørgsmålet adskillige gange i løbet
af samtalen.

Doluvan arbejder blandt andet sammen med den anden IGUpraktikant, Fuad Jamal Salmo, samt Mothanna Rafik Al Hussaini,
som er fastansat og ved behov for sproglig støtte fungerer som
mentor og tolk for de to andre.

- Jeg møder klokken 6.45 og går hjem klokken 15.30 hver dag, fem
dage om ugen, 37 timer, fortæller 34-årige Doluvan fra Syrien
begejstret. Men jeg skal lære mere dansk!

- De er gode kolleger med godt humør og gå-på-mod, siger Ole
Sølvmose, som dagligt arbejder sammen med Doluvan, Fuad og
Mothanna.

Doluvan er i september 2017 begyndt i et IGU-forløb på Maskinfabrikken Rival i Svejstrup otte kilometer uden for Skanderborg.
Derfor er han midlertidigt udmeldt fra sit hold på danskuddannelse 1 modul 4 på sprogcentret.
Tidligere har han i en længere periode været i praktik på samme
fabrik tre dage om ugen, mens han fulgte danskundervisning de
øvrige to dage.

- De står ikke stille, men yder en ihærdig indsats, og det går godt
fremad med det danske nu, hvor de er blevet opfordret til at tale
dansk hele arbejdsdagen, også indbyrdes, for at bidrage endnu
mere til fællesskabet.

Gode faglige kompetencer
Carsten Tønnes, administrerende direktør for Rival, er helt enig
med Doluvan i, at han er nødt til at forbedre sit danskniveau betydeligt for at gennemføre det to-årige IGU-forløb:
- Sproget er en stor udfordring for Doluvan. Det er vores største
bekymring. Til gengæld har Doluvan den fordel, at han har arbejdet med maskiner og svejsning i Syrien, så vi kan bygge ovenpå de
fagkundskaber, han har med sig. Han kan ofte se, hvordan tingene
skal gøres, og behøver derfor ikke så mange forklaringer. Det er en
vigtig kompetence i en virksomhed som vores med meget alsidige
produktionsopgaver, siger Carsten Tønnes og fortsætter:
- Vi lagde mærke til Doluvans faglige forudsætninger under praktikperioden, og det er hovedårsagen til, at vi nu har tilbudt ham en
IGU-plads. Men senere kommer der selvfølgelig også meget nyt,
der skal læres, som arbejdet med CNC-styrede maskiner. Så bliver
vi nødt til at bruge tolk for at instruere helt præcist.
- Men danskfærdighederne skal udvikle sig rigtig meget, hvis
det skal ende med en fastansættelse! Det ville være godt med
intensivt dansk her i starten af IGU-forløbet, siger Carsten Tønnes
og tilføjer:
- For eksempel var Doluvan på tre ugers sommerskole i sprogcentrets afdeling i Horsens i ferien. Efter det kursus kunne vi virkelig
høre, at hans danske havde rykket.

Vellidte kolleger
Rival er en virksomhed i vækst med over 50 medarbejdere.
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- Den skepsis, der måske var lidt af ved udsigten til at få syriske
medarbejdere, er nu helt forduftet, og vi betragter dem som værdifulde medarbejdere.

Knallert til tiden
Hvordan kommer man på arbejde i landsbyen Svejstrup? Doluvan har været et smut forbi sprogcentret for stolt at fremvise en
splinterny knallert, han har fået af sin chef for at kunne komme til
og fra arbejde.
- Sådan hænger det nu ikke helt sammen, forklarer Carsten Tønnes:
- Ved fyraften så jeg hver dag vores tre syriske medarbejdere løbe
i fuldt firspring hen ad vejen for at nå sidste bus hjem. Jeg kontaktede kommunen angående transportproblemet. De foreslog,
at mændene skulle have kørekort. Det skal de også på sigt, så de
kan hente og bringe varer i lokalområdet. Men vi havde brug for
en her-og-nu-løsning. Derfor blev resultatet, at kommunen stiller
knallerter og styrthjelme til rådighed for dem. Og det fungerer
fint.

Danskhold for IGU-kursister
Siden besøget på Rival har sprogcentrets Skanderborgafdeling oprettet et særligt danskhold for kursister i
IGU-forløb, med fem lektioner en dag om ugen.
Doluvan Aziz Hassan og Fuad Jamal Salmo deltager
på dette hold.

Doluvan Aziz Hassan på Maskinfabrikken Rival i Svejstrup.
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