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Jobcentre skal se
det helemenneske
Myten om mande- og kvindefag skal manes i jorden, mener
Københavns Kommunes borgmester for beskæftigelse og inte-
gration. Hendes egne medarbejdere skal blive mere opmærk-
somme på deres forudindtagede forestillinger og udfordre dem
både hos sig selv, hos de ledige og hos virksomhederne.

tekst ULLA ABILDTRUP /// illustration GITTE SKOV

M edarbejderne
på Københavns
Kommunes job-
og beskæftigel-
sescentre havde
ekstra travlt i
2020 på grund

af corona. Tusindvis mistede deres ar-
bejde – blandt andre mange af de ansatte
i lufthavnen. Men samtidig er der bran-
cher, som står og mangler folk både nu
og i årene, der kommer. Derfor opfordrer
kommunens borgmester for beskæftigelse
og integration Cecilia Lonning-Skovgaard
(V) sine medarbejdere til at se mere bredt
på de lediges kompetencer:

– Når en stor og stærk 3F’er fra Kastrup
Lufthavnmøder op på jobcentret, er et
job i en vuggestuemåske ikke det første,
som falder jobkonsulenten ind. Eller når vi
holdermødemed en kvinde fraMjølner-
parken og foreslår et job indenfor pleje og
omsorg i stedet for at tænke ud af bok-
sen og foreslå, at hun kan køre taxa eller
arbejde på et lager, siger Cecilia Lonning-
Skovgaard.
Og den tilgang til beskæftigelsesindsatsen
er der nu brug for at gøre opmed,mener
borgmesteren.
–Det skal være et opmærksomhedspunkt
for jobkonsulenterne at bevæge sig væk fra
stereotyperne og favne det helemenneske.

Jesper Jørgensen har arbejdet ved posten i
30 år og var glad for sit job:
– Dengangman stadig afleverede posten
ved døren, fik jeg ofte en sluddermed be-
boerne. Det var ofte ældremennesker, som
var ensomme. Jeg husker blandt andet en
gammel skolelærerinde, hende lærte jeg
meget af, selvom jeg aldrig havdemere end
tominutter til en snak.
–Da så fyringsrunderne kommed stadig
større hyppighed i PostNord, fik jeg lyst til
at prøve noget andet.Men inden jeg fik set
mig om, havde jeg selvmistet arbejdet, og så
blev det jomere aktuelt. Jeg har ikke anden
uddannelse end 10. klasse, og i jobannon-

To ledige i Københavns Kommune udfordrer forestillingen
om, hvor mænd og kvinder har deres interesser, og hvor de
skal finde beskæftigelse, når de er havnet i ledighedskøen.
På den måde kan både Jesper Jørgensen og Tina Klug
inspirere jobkonsulenterne til at tænke mere ud af boksen.

tekst ULLA ABILDTRUP

POSTMANDEN OG
KAMMERJOMFRUEN

Jobcentrene skal se på de lediges kompe-
tencer og kvalifikationer ogmatche dem
medde funktioner, somefterspørges, frem-
for at se på den arbejdsløses køn.Hvis en
håndværksmester søger enmedarbejder,
og hænderne er bedst skruet på hos en ledig
kvinde, så pyt damed kønnet. København
går glip af talent og arbejdskraft, hvis nogle
virksomheder primært ansættermedar-
bejdere fra den ene halvdel af befolkningen,
menerCecilia Lonning-Skovgaard.
Tal fra VIVE –Det Nationale Forsknings-
og Analysecenter for Velfærd – viste i 2016,
at det københavnske arbejdsmarked i høj
grad var kønsopdelt både i forhold til for-
delingen afmænd og kvinder på brancher
og i forhold til, om de var højt eller lavt pla-
ceret i stillingshierarkiet.
Tallene viste også en skæv fordeling i for-
hold til sektorer. Der var således klart flest
mænd i den private sektor og flest kvinder
i den offentlige. Groft sagt, håndværkerne
varmænd, og de ansatte i sundheds- og
omsorgssektoren var kvinder.

Køn bliver et tema på uddannelse
Det er et grundlæggende krav, når det of-



Det er vigtigt at se
på, om vi har nogle
ubevidste bias, når

vi foreslår de ledige en uddan-
nelse eller et karriereskift.
Cecilia Lonning-Skovgaard (V)

cerne krævede arbejdsgiverne næsten altid
en lang uddannelse, ja selv i butikker skulle
manhave enuddannelse for at få job.
Jesper Jørgensen er 58 år, så for ham giver
det ingenmening at begynde på en lang ud-
dannelse. Han taltemed sin kone, der er

sosu-hjælper, og fandt ud af, at hendes fag
også kunne være enmulighed for ham, og
nu begynder han på uddannelsen i begyn-
delsen af 2021.
– Jeg savner kolleger og vil gerne tjenemi-
ne egne penge, så det betydermeget, at der

er gode jobmuligheder efter uddannelsen.
Samtidig er der flere plejehjem her, hvor
vi bor, og dem kender jeg framin tid som
postbud, så der kan jeg godt forestillemig
at arbejde.
– Sosu er et kvindefag,men jeg har før væ-
ret på en arbejdsplads, hvor ni ud af ti af de
ansatte var kvinder, og det var fint formig.
Kvinderne syntes vist også, at det var rart
med enmandlig kollega.Min eneste bekym-
ring kan være, hvis nogle af deældre ikke
bryder sig om, at der kommer enmand.Min
egen far er ikke begejstret for, at jeg vil være
sosu-hjælper, så der er nokældre, der synes,
det ermærkeligt, når jegmøder på arbejde.
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fentlige skal ansattemedarbejdere, atman
dels prøver at tiltrække et bredt felt af an-
søgere, dels tilstræber at ansætte den ansø-
ger, der efter en samlet vurdering anses for
bedst kvalificeret. Alligevel afspejler Be-
skæftigelses- og Integrationsforvaltningen
i Københavns Kommune selv den skæve
kønsfordeling, som også undersøgelsen fra
VIVE viste. Andelen af kvindeligemedar-
bejdere i forvaltningen lå i slutningen af

2020 på omkring 70 procent.
Tidligere har der været forskellige work-
shops for ledere i forvaltningenmed fokus
på diversitet i bredere forstand end køn,
men nu koncentrerer borgmesteren altså i
høj grad opmærksomheden om køn. Ideen
til det nye tiltag udspringer af debatten om
ligestilling ogMeToo, som tog rigtig fart i
sensommeren og efteråret:
– Da jeg for alvor blev opmærksompå det

kønsopdelte arbejdsmarked, begyndte
jeg at se indad. Vi uddanner for eksem-
pel vores jobkonsulenter internt, og her
indgik spørgsmålet om køn slet ikke, men
fremover bliver det en del af undervisnin-
gen. Det er vigtigt at se på, om vi har nogle
ubevidste bias, når vi foreslår de ledige
en uddannelse eller et karriereskift. Det
samme gælder, når for eksempel hotellerne
efter corona begynder at ansætte igen, så

Sosu er et kvindefag, men jegSosu er et kvindefag, men jeg
har før været på en arbejdsplads,har før været på en arbejdsplads,
hvor ni ud af ti af de ansatte varhvor ni ud af ti af de ansatte var

kvinder, og det var fint formig.kvinder, og det var fint formig.
Jesper Jørgensen, ledig på vej til en sosu-uddannelseJesper Jørgensen, ledig på vej til en sosu-uddannelse

Jeg passedemine egne børn, da de var små
og er netop blevetmorfar, så detmedbleer
er ikke noget problem. Jeg glædermig til at
komme i gang, siger Jesper Jørgensen.

Udskifter lyd med bus
TinaKlug har været vildmed alt, der kan
køre, så længe hun kan huske:
– Jeg er vokset op i en entreprenørfami-
lie, hvor jeg hjalp min far med alle maski-
nerne. Jeg kan godt lide praktisk arbejde,
fortæller hun.
Tina Klug valgte oprindeligt en uddannelse
som lydtekniker og arbejdede i en årrække
i DR,men i dag har den teknologiske udvik-
ling gjortmange lydteknikere arbejdsløse,
og Tina Klug er en af dem.

– De senere år har jeg prøvet lidt af hvert,
blandt andet har jeg været kammerjom-
fruassistent for kongehuset og solgt piber
i en butik. Senest var jeg i virksomheds-
praktik i Stark, og der var jeg gerne blevet.
Jeg kunne godt lidt arbejdsmiljøet, man

talte lige ud af landevejen til hinanden, og
der kom nogle pudsige jokes indimellem,
fortæller Tina Klug.
Stark havde ikke råd til at beholdeTina, så
nu skulle hun i samrådmed jobcentret finde
en anden vej ud af ledigheden.

– Det er vigtigt at se på, om
vi har nogle ubevidste bias,
når vi foreslår de ledige en

uddannelse eller et kar-
riereskift, siger beskæf-
tigelsesborgmesteren i
København Cecilia Lon-

ning-skovgaard (V).
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skal jobcentrene
sørge for, at de får
ansøgninger fra
alle køn og ikke
alene fra 100
kvinder, siger
Cecilia Lonning-
Skovgaard.
For at skubbe
udviklingen
i den rigtige
retning har
kommunen
udarbejdet
inspirations-
materiale til
medarbejderne.
Materialet be-
står af overord-
nede princip-
per for, hvordan
jobkonsulen-
terne kan undgå
kønsstereotyper,
når de vejleder le-
dige samt en række kon-
krete råd til, hvordan de kan
bruge principperne i hverdagen.
Det er tanken, atmedarbejderne skal blive
mere opmærksomme på deres egne even-
tuelle forudindtagede forestillinger og ud-
fordre dem både hos sig selv, hos de ledige
og samarbejdspartnere som virksomheder,
hvor en ledig skal i praktik eller job.
Borgmesteren præsenterede det nye in-
spirationsmateriale i slutningen af året
på et fyraftensmøde på Jobcenter Køben-

havn, og medarbejderne tog positivt
imod tankerne:
– Der kommange spørgsmål, og
vi havde nogle gode diskussio-
ner. Bagefter lagde jeg mærke til,
at flere jobkonsulenter havde

skrevet på deres person-
lige LinkedIn-profil,

at de var stolte over
at være ansat et
sted, hvor vi
arbejder med
diversitet, for-
tæller Cecilia
Lonning-
Skovgaard.
Trods stignin-
gen i ledig-
hed på grund
af corona er der

stadig mangel på
arbejdskraft i nogle

brancher i Køben-
havns Kommune.

Dansk Arbejdsgiverfor-
ening påviste i 2018, at vi

flere gange har stået i lignende
situationer medmangel på ar-

bejdskraft i visse fag og brancher, selv-
om der har været ledige. Dilemmaer kan
blandt andet skyldes kønsstereotyper hos
arbejdsgivere, jobcentre og borgere.

Vi har brug for en kulturændring
–De kommende år står vi foran en række
store byggerier i København. Blandt andet
skal vi opføre 40-50 nye plejehjem,men

bygge- og anlægsbranchenmangler ar-
bejdskraft så som blandt andre tømrere og
murere. Jeg synes, vi skal prøve at vække
interessen hos nogle af de unge ledige kvin-
der for at deltage i byggeriet af disse klima-
ogmiljøvenlige plejehjem, siger Cecilia
Lonning-Skovgaard.
Hovedstadenmangler også arbejdskraft
indenfor sundhed og omsorg, ikkemindst
social- og sundhedsassistenter:
– Vi har allerede flaskehalsproblemer, når
det gælder sosu’er, ogmed over 40 nye ple-
jehjem på vej stiger det problem. Samtidig
forudser vi en stormangel på pædagoger på
grund af de nye, bedre normeringer. Her er
brug for en kulturændring, så det ikke læn-
gere er sjældent, at enmand skifter ble på
hverken enældre borger eller et barn, siger
borgmesteren.•

København
går glip af
talent og ar-

bejdskraft, hvis nogle
virksomheder primært
ansættermedarbejdere
fra den ene halvdel af
befolkningen.
Cecilia Lonning-Skovgaard (V)

–En af de sidste dage hos Stark iKøbenhavns
Nordhavn så jeg en kæmpestor lastbilmed
en container. Jeg var på cykel og ville gerne
have øjenkontaktmed chaufføren for ikke at
blive kørt ned, og da jeg så op, sad der en lille-
bitte thailandsk kvinde, somkun lige kunne
se ud over rattet. Det var sådan en aha-op-
levelse, somblev forstærket, da jeg hørte, at
der var ledige job i transportbranchen.
Tidligere på året havde en anden kvindelig
chauffør imponeret TinaKlug, da hun smed
en gruppe unge ud af en bybus, fordi de hav-
de røget og skoddet smøgen i et sæde.
–Det var også sådan en lille damepåmåske
1,5meter i højden, somvar helt cool. Jeg hav-
de somden eneste af passagererne skældt de
unge ud, alle andre var bange for at få tæsk,

og så komhunbare jordendened ad gangen,
smeddemudog satte sig tilbage bag rattet og
kørte videre, somom intet var sket.
Tina Klug har nu aftalt med jobcentret, at
hun skal have kørekort til bus og et kursus i
konflikthåndtering til foråret.
–Det bliver da en kæmpeudfordring at skul-
le køre bus,menhvis sådannogle seje damer
kan, kan jeg også. Der er kvinder, somkører
dårligt,mender er dælmeogså kvinder, som
kører godt, siger TinaKlug.
Hunhar aldrig tænkt imande- og kvindejob:
– Jeg kører motorcykel i min fritid og re-
noverer piber i mit eget værksted derhjem-
me. Det overrasker mange, som finder det
mandeagtigt, men sådan noget går jeg ikke
op i, siger hun. •

Det bliverDet bliver
da en kæmpeda en kæmpe

udfordring at skulleudfordring at skulle
køre bus, men hvis sådankøre bus, men hvis sådan
nogle seje damer kan,nogle seje damer kan,
kan jeg også.kan jeg også.
TinaKlug, ledig på vej modTinaKlug, ledig på vej mod
stort kørekortstort kørekort


