En social sommar
Under sommaren 2018 jobbade jag som
feriearbetare på Södertulls
Dagverksamhet under fyra veckor.
Dagverksamheten är en plats som äldre
kan komma till för att umgås med andra
och få hjälp med vissa saker, såsom att
träna eller komma ut på promenader.
Som feriearbetare var min uppgift att
förgylla dagarna för de som kom till
dagverksamheten. Det kunde innebära
att jag spelade sällskapsspel och
samtalade med dem, och medan de
hade mycket att berätta om sina liv och
vad de upplevt så var de även
intresserade av mig och mina mål för
framtiden. Övriga arbetsuppgifter
inkluderade att hjälpa till att förbereda
morgonkaffet och eftermiddagsfikan,
att assistera vid träningen och den
dagliga gruppaktiviteten, och att bära
brickor vid lunchen. Ingen av mina
uppgifter var särskilt svår eller
krävande, vilket bidrog till den positiva
inställningen man fick till detta jobbet.
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Olika dagar kom olika personer och
alla har sina egna specifika mål med att
vara på dagverksamheten, vilket gjorde
att varje dag sattes olika krav på en för
att få alla att trivas så bra som möjligt.
Det gjorde att man fick variation, utan
att egentligen komma för långt ifrån de
dagliga rutinerna. I början var jag
orolig för att jag inte skulle kunna nå ut
till alla, men de tog hand om mig likt
jag tog hand om dem. Jag var det enda
feriearbetaren där, men resten av
personalen var även de
omhändertagande, och de kände
dagverksamhetens besökare och kunde
alltid hjälpa mig om jag så behövde det.
Det har verkligen varit trevligt att jobba
på dagverksamheten. Det var ett väldigt
bra första riktiga sommarjobb där jag
fick lära mig ta ansvar i en bra miljö,
och jag fick det stöd jag behövde. Det
var aldrig jobbigt att komma till jobbet,
vilket såklart är en förutsättning för en
bra inställning och ett gott humör.

