Tønder Kommune:

Løft af medarbejdere
og flere i job
Jobrotation har vist sig at være det helt
rigtige for Tønder Kommune Central
Rengøring. Medarbejderne får et
uddannelses løft, der er fuld vikar-dækning,
mens de er i skole og ledige får foden
indenfor til et rigtigt job.
Som en af de to ledere af Tønder Kommune
Central Rengøring, Danny Jensen, siger det:
- Vi har mulighed for at se de ledige an, mens de
er vikarer her hos os, og de har mulighed for at
se os an. Det er et rigtig godt udgangspunkt for
et fremtidigt succesrigt samarbejde.
Med 90 fuldtidsansatte fordelt over 140 steder,
hvor der skal gøres rent, så er der gode
muligheder for, at der kommer en ledig
fuldtidsstilling. For selvom tilfredsheden blandt
medarbejderne er høj, og sygefraværet lavt, så
er flere ansatte tæt på efterløns- og pensionsalderen.

Et løft – personligt og fagligt
En anden god måde at tiltrække og fastholde
medarbejdere er efteruddannelse.
- Et rengøringsjob har ændret sig meget siden vi
havde ”rengøringskoner”, fortæller Hans
Christian Kjeldsen, den anden leder af Tønder
Kommune Central Rengøring.
- I dag kan man ikke bare komme fra gaden og
klare jobbet. Der er krav til dosering af
rengøringsmidler, forskellige klude til forskellige
opgaver og forståelse af rengøringsplaner.
Desuden er det vigtigt, at bruge
arbejdsredskaberne rigtigt. Et rengøringsjob
slider, så det er vigtigt at komme på
skolebænken og lærer, hvordan man gør det
mest effektivt og samtidig skånsomt for kroppen.
De to ledere har derfor længe ønsket, at sende
samtlige medarbejdere på
efteruddannelseskursus. Og med Jobrotation
fandt de den helt rigtige måde at gøre det på.

Med Jobrotation kommer alle mand af sted
I øjeblikket er 44 – altså knap halvdelen af
samtlige ansatte – i gang med efteruddannelse.
Det foregår på EUC Syd i Tønder.
- Vi har selv kunne skræddersy et forløb, der
passer præcis til os, fortæller Danny Jensen.
- Første forløb kører over 9 uger med 3 hold á
15 rengøringsassistenter. I de 9 uger kan vi
fastholde 15 ledige i jobrotation med 37 timer
per uge, som afløsere for dem der er på kursus.
- Og det bedste af det hele er, at det ikke koster
os noget takket være Jobrotation, forklarer Hans
Christian Kjeldsen.
- Vi får 170 kroner i timen (2012 sats) per ansat

per time de er på kursus, så når vi lægger det
hele sammen og trækker udgifter til vikarer fra,
så koster det os ikke noget.
Fremtidssikre eget arbejde
Hos 3F, der organiserer mange af de ansatte
rengøringsassistenter, er der også stor
opbakning til Jobrotation.
- Det er utroligt vigtigt at alle, også ansatte i
rengøringsbranchen, hele tiden uddanner sig,
fortæller Susanne Sørensen, der er
næstformand hos 3F VestSønderjylland.
- Kravene stiger til fremtidens medarbejdere, så
ved at efteruddanne sig og få færdigheder
indenfor EDB, samarbejde og kvalitetsstyring,
bliver de ikke kun bedre til deres nuværende job.
Dermed øger de også deres chancer for et job i
fremtiden.
Udover de rent faglige gevinster ved
efteruddannelse, så peger Susanne Sørensen
også på værdier som personlig udvikling og
muligheden for møde hinanden på tværs af
kommunen og de institutioner, hvor de dagligt
gør rent.

Positiv træthed
Netop samværet på tværs af kommunes mange
institutioner og den personlige udvikling står
øverst på kursusdeltagernes hit-liste.
- Til dagligt er jeg helt alene på min institution,
fortæller Anja von Ozenski, der gør rent på
Brøns Rejsby Børnehave.
- Så det her er en dejlig mulighed for at udveksle
idéer og tanker. Vi har et super fællesskab. Det
giver mig masser af input.
Marie Lund, der gør rent på Skærbæk

Distriktsskole, er enig.
- Det er meget anderledes at være på
skolebænken end på sit daglige arbejde. Her får
jeg en positiv træthed i hovedet, af al den
information vi får.
De er begge enige om, at det vigtigste
skoleopholdet giver dem, er følelsen af
sammenhold.
- Her oplever vi, at vi alle er på samme niveau,
og at vi sammen bygger op og får mere værdi
og status, understreger Anja von Ozenski.

