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NÖDINGE. Denise Har-
kild, 21 drömmer om 
att öppna ett eget café, 
men det stora målet 
just nu är att få ett 
jobb. 

Efter att varit arbets-
lös i nästan två år 
väcker ungdomsjobbet 
som köksbiträde på 
Äppelgårdens förskola 
hopp om framtiden. 

Ost, skinka, smör, paprika 
och gurka ligger inplastat på 
små tallrikar. Brödet är upp-
skivat i korgar och mjölk-
paketen står uppradade på 
bänken där Denise Harkild 
fixar i ordning det sista inför 
mellanmålet. 

I köket på Äppelgårdens 
förskola har hon arbetat i 
tre månader och lika lång tid 
återstår innan avtalet för det 
kommunala ungdomsjobbet 
löper ut. 

Hon är en av sex arbets-
lösa ungdomar i Ale som 
genom Arbetsmarknadsen-
heten (AME) fått chansen att 
under ett halvår arbeta inom 
kommunal verksamhet mot 
en lön.

Ungdomsjobben är en 
del av kommunens särskilda 
satsningar för att minska 
ungdomsarbetslösheten och 

i år satsas 4 miljoner kronor 
extra på olika projekt.

Utnyttjar praktikanter
För Denise betyder jobbet 
på Äppelgårdens förskola 
mycket. 

Efter studenten jobbade 
hon ett kort tag som tele-
fonförsäljare innan hon blev 
arbetslös. Det har snart gått 
två år och ännu har inte 
hennes enträgna jobbsö-
kande resulterat i en anställ-
ning. 

När hon på AME i Ale 
blev tillfrågad om hon inte 
ville söka ett kommunalt 
ungdomsjobb nappade hon 
direkt. 

– Jag har alltid tyckt om 
att laga mat och redan från 
första dagen har jag trivts 
jättebra här. Här känns all-
ting rätt och jag känner mig 
verkligen behövd. Det är stor 
skillnad från att ha praktik 
eftersom man får lön. Det 
skapar en helt annan motiva-
tion. 

Denise har haft många 
praktikplatser. En del har 
gett henne nyttiga erfaren-
heter, men på flera restau-
ranger och caféer har hon 
känt sig utnyttjad som gratis 
arbetskraft. 

– Jag hade en riktigt bra 

praktik i en butik då jag gick 
på Mirois serviceutbildning. 
Den gick till på rätt sätt så 
att jag fick ut något av den, 
till skillnad från på många 
andra ställen. På ett café 
fick jag aldrig veta när jag 
slutade och ingen informa-
tion alls om vad som gällde. 
Som praktikant ska man inte 
ta någon annans plats, men 
det har hänt flera gånger att 
jag jobbat istället för någon 
anställd. 

Bra merit
Genom jobbet på Äppelgår-
dens förskola har hon hittat 
tillbaka till sina rutiner och 
tycker att det känns kul att 
ha fått något att göra igen. 
Dessutom har hon snabbt 
funnit sig tillrätta bland kol-
legorna i köket.

– Även om det skiljer 20 år 
mellan oss har vi alltid roligt 
tillsammans och pratar och 
skojar mellan varven.  

Sara Mellbin, ungdoms-
handläggare på AME som 
förmedlat jobbet, ser mycket 
positivt på satsningen som 
funnits länge i Ale kommun. 

– Det är en bra möjlighet 
att prova på ett jobb och se 
vad man tycker samtidigt 
som arbetsgivaren får upp-
lärningsperioden betald. För 

vissa personer tar det tid att 
komma in i ett jobb, man 
kanske har varit borta från 
arbetslivet ett tag och behö-
ver en längre startsträcka. 
Oavsett om det leder till en 
anställning eller inte så får 
man en bra merit med sig 

och kanske en referens.  
Tjugoettåriga Denise 

Harkild håller tummarna för 
att det ska finnas möjlighet 
till fortsatt arbete på Äppel-
gårdens förskola efter att 
ungdomsjobbet löpt ut.

– Annars har jag fått en 

bra erfarenhet som förhopp-
ningsvis kan leda till att jag 
får ett annat arbete.

En chans till jobb
– Denise Harkild hittade snabbt sin plats i köket

Hoppas på anställning. Denise Harkild är mycket nöjd med sitt ungdomsjobb i köket på Äp-
pelgårdens förskola och hoppas på att få stanna kvar.
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