
Christinaer ifleksjob
hosThyNaturkraft
lokalmedier@dnmh.dk
Af Lokalredaktionen aløkonomiske virksomhed

Thy Naturkraft.
Kataloget over opgaver,

som Thy Naturkraft løser for
lokale virksomheder, er far-
verigt: De ansatte pakker
legetøj, er ansvarlige for den
abonnementsbaserede grønt-
sagskasse Thykassen, laver
samlemuffer til en cementfa-
brik, paller, knagerækker,
bygger træreoler til et bryg-
hus og løser ad hoc-opgaver
som dengang, de skulle tørre
3.000 pladespillere rene, der
var blevet våde i produktio-
nen. Nye opgaver tikker kon-
tinuerligt ind. F.eks. har Thy
Naturkraft lige landet en
aftale om at samle 100.000
slikjulekalendere for virk-
somheden Nordthy til næste
jul – en opgave, som kan ska-
be ti nye arbejdspladser.

Job til dem, der ikke kan få
det andre steder
- De, der bliver ansat hos os,
er personer, der ikke har fået
eller kan få job andre steder,
fortæller Brian Nyby, der er
afdelingsleder og jobkonsu-
lent på Thy Naturkraft.PrivatfotoChristina og Brian gør maskinfabrikkens lokaler klar til, at pakkeriet kan flytte ind.

Den socialøkonomiske virk-
somhed Thy Naturkraft ska-
ber jobs til personer, som det
ordinære arbejdsmarked ikke
kan rumme. En af dem er
Christina. Det fortæller virk-
somheden til avisen.

Papkassen ved siden af
Christina er fyldt med toppe
og bunde af et parti pink
legetøjsæggebægre. Med den
ene hånd holder hun en top
og en bund sammen på den
ombyggede søjleboremaski-
ne, der nu fungerer som
”trykmaskine”, mens hun
med den anden drejer hånd-
taget ned, så bund og top
med et klik sættes fast på
hinanden. Så gør hun det
samme igen. Og igen.

- Jeg har det rigtig godt
med at gøre det samme man-
ge gange. Så ved jeg, hvad
jeg skal. Jeg ved også altid,
hvilke opgaver jeg har de for-
skellige dage, fortæller 29-
årige Christina Lyhne. Hun
er i gang med sit femte år
som fleksjobansat i den soci-
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ved landsbyen Brund. Pakke-
riet, hvor Christina arbejder,
skal flytte med over på mask-
infabrikken, og Christina
glæder sig.

- Jeg slipper for at skulle
cykle over den store vej, som
jeg skal nu. Og så er det rart,
at de andre kolleger kommer
med – og at Conny og Ken-
neth gør, siger Christina.

Til arbejdet på maskinfa-
brikken er Brians kollega
Klaus i gang med at skaffe
opgaver hos lokale arbejds-
givere. Det kan f.eks. være
pakkeri, montageopgaver
eller at lave dimsedutter for
den lokale smed, sortere pla-
stic og slå græs på den loka-
le transformatorstation.

- Vi har noget strøm og
husleje, vi skal betale. Men
derudover skal vi ikke tjene
millioner på vores ansatte,
som man skal i mange andre
virksomheder, hvor man der-
for ikke har råd til at tage sig
så meget tid til hver enkelt
ansat, siger Brian.

- Jeg ville selv have meget
svært ved at arbejde i et
almindeligt job, siger Chri-
stina.

- Men jeg er rigtig glad for
mit arbejde her. Jeg er glad
for kollegerne. Hvis vi har
problemer, snakker vi sam-
men. Og vi hygger os.

PrivatfotoChristina trives med sine opgaver i Thy Naturkraft.

Naturkrafts værksteder kal-
des værkførere. I pakkeriet
er det Conny og Kenneth –
og de er også ansat i fleksjob.
Christina har især et tæt for-

hold til Conny, som har
brugt tid på at lave lange
indkøringsforløb med Chri-
stina, og som altid står parat
med åbne arme, hvis der er
behov.

- Jeg har tit mareridt. Så
snakker jeg med Conny om
det, når jeg kommer på
arbejde. Jeg kan snakke med
hende om alt. Og så giver
hun mig et kram. Det er dej-
ligt, fortæller Christina.

Et helhedsorienteret tilbud
med god kommunikation
Thy Naturkraft hører admi-
nistrativt til under Elme-
lund, et helhedsorienteret
uddannelses- og botilbud
for unge med særlige behov.
Og det er medvirkende til, at
Brian og hans kolleger ken-
der deres ansatte godt -
mange af dem går igen i
Elmelunds botilbud eller er
tidligere eller nuværende
elever i praktik.

- Pædagogerne i botilbud-
det, værkførerne på Thy
Naturkrafts værksteder og
STU-underviserne kommu-
nikerer om og med de unge,
og derfor kan vi hurtigt tage
eventuelle problemer i oplø-
bet. Vi ved, hvad der sker på
hjemmefronten, eller hvis
der er problemer med hygiej-
nen, fortæller Brian.

Skal ikke tjene millioner på
de ansatte
Thy Naturkraft har vokse-
værk og er ved at udvide på
en tidligere maskinfabrik

- Det er mennesker, der er
kommet til skade fysisk, men
det er også unge, der har det,
vi kalder særlige skånebe-
hov. Unge, hvor vi også skal
arbejde med deres kognitive
forståelse, og hvor vi har en
pædagogisk opgave. Men vi
kan varetage rigtig mange
skånebehov - f.eks. har vi
pædagoger, der kan være
omkring en ansat nærmest
hele tiden, hvis det er nød-
vendigt, fortæller Brian.

Han har tidligere arbejdet
som jobkonsulent i kommu-
nen og kender tidspresset
der:

- Hvis du er ung med sær-
lige behov og skal på jobcen-
tret en gang imellem, så ken-
der jobkonsulenterne dig
måske ikke særlig godt og
ved ikke nødvendigvis, hvad
du kan overkomme eller ej.
Men i Thy Naturkraft har vi
tiden til at lære de unge og
deres udfordringer at kende

og ved f.eks. hurtigt, at okay,
ham her fyren har svært ved
at komme op om morgenen,
så dét er et punkt, vi lige så
godt kan komme i gang med
at arbejde med, siger Brian,
der som Thy Naturkrafts job-
konsulent også varetager
jobafklaringsforløb af unge
for kommunen, hvor han
skal finde eksterne praktik-
ker til de unge.

Lange indkøringsforløb og
masser af kram
Thy Naturkraft er en socialø-
konomisk virksomhed og et
pædagogisk arbejdsfælles-
skab for unge på kanten af
arbejdsmarkedet. Det hører
til under institutionen Elme-
lund, hvor unge med særlige
behov kan bo og uddanne sig
på en såkaldt STU - Særlig
Tilrettelagt Ungdomsuddan-
nelse.

Thy Naturkraft samarbej-
der med lokale virksomhe-

der om at løse opgaver, som
ikke er fordelagtige for virk-
somhederne at løse selv,
men som har stor værdi for
medarbejderne i Thy Natur-
kraft. De får noget menings-
fuldt at stå op til og oplever
at lykkes.

Christina startede også
med at være i jobafklarings-
forløb hos Thy Naturkraft.
Her fandt Brian praktikker til
Christina i to dagligvarebu-
tikker, der viste sig for kræ-
vende. Særligt det ene sted
havde mange deadlines, der
stressede Christina.

- Dér var jeg træt, når jeg
kom hjem. Og ked af det, for-
tæller hun.

Brian konstaterede, at det
ville være meget vanskeligt
for Christina at finde et job
på det ordinære arbejdsmar-
ked – men han så et potenti-
ale i hende i Thy Naturkrafts
rammer.

De daglige ledere på Thy

PrivatfotoChristina i gang med at bundte grøntsager til Thykassen.

Køb den i 
             ’s kiosk 

KUN 50,-
fra d. 13. feb.

Buller Billet
10 gaver for børn |  Begrænset antal

Viking days
• Stort vikingeskib og krigertræning 
• Møntslagning og smykkeværksted
• ...og mange andre gratis oplevelser

Læs programmet på astc.dk

Uge 7 og 8:

Hverdage: 10-19 Weekend: 10-16
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