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En del af noget større

Hvad er Jobpatruljen?

Spejderne fra Næstved var ikke alene på sommerlejren i
Stege Skov på Møn, for hele Svend Gønge Divisionen var
samlet. Der var cirka 300 spejdere i alt. Lejren var begunstiget med blå himmel, solskin og en smule blæst til tider.

Fagforeningerne HK og 3F står bag Jobpatruljen, der er fagbevægelsens hjælp til unge med fritidsjob. Hvert år besøger
Jobpatruljen en række virksomheder og unge fritidsjobbere
for at tjekke løn- og arbejdsforhold.

Peder Bodil-Spejderne starter
lejren op under dette års sommerlejr på Møn. Privatfoto

der gik

Spejderlejr med
mange oplevelser
Næstved // I sidste uge var to
spejdergrupper fra Næstved,
Tonkawa-Stammen og Peder
Bodil-Spejderne, på en stor
sommerlejr på Møn, og den
sluttede i lørdags.
De yngste spejdere var af sted
i fire dage, mens de ældste fik
syv dage med aktiviteter.
Ugen bød på mange forskellige aktiviteter for de mange
spejdere i aldersgruppen fem
til 25+ år. Både de yngste og
de ældste spejdere var ude

Tonkawa-Stammens yngste står ved indgangsportalen. På billedet mangler Kim Belmark, som er
leder for mikro- og minispejderne. Privatfoto

at vandre, og i naturen fik de
lejlighed til selv at lave mad
i det fri.
Friske urter fra området blev
lagt mellem tynde skiver rå
kartoffel, som efterfølgende
blev kogt i varm olie, mens
makrel blev parteret og røget
over bål.
Spejderne var medarrangør
på det traditionelle tirsdagsmarked i Stege, hvor nogle af
de ældste spejdere var vagter,
mens der også blev bagt en

slags sukkerbrøds-snobrød til
publikum. En anden dag var
en såkaldt wellness-dag, hvor
spejderne lavede deres egne
scrubcremer og oplevede
svedehytter, mudderbade og
vandspuling.
Der var desuden sat en dag af
til aktiviteter på og omkring
vandet ved Ulvshale, hvor
tømmerflåder blev bygget,
der blev spillet beachvolley
og kastet vandballoner med
en særlig kastemaskine.

Jobpatruljen oplever positiv spiral i BonBon-Land
Holme-Olstrup // Jobpatruljen
har været på besøg i BonBon-Land, og her oplevede
koordinator Tina M. Lejre og
den frivillige Nikita Burø en
positiv spiral. Jobpatruljen
er fagbevægelsens hjælp til
unge med fritidsjob.
BonBon-Land har ansat flere
unge feriejobbere for at tage
noget af presset fra de unge
medarbejderes skuldre. Det

har gjort køerne til iskiosker
og madsteder kortere, og når
det er nemt at købe en is, er
der flere, der gør det.
Derfor har BonBon-Land øget
salget samtidig med, at de har
gjort noget for at sikre, at de
unge feriejobbere har det godt
på arbejdet.
- BonBon-Lands nye direktør
Niels Feerup er meget optaget
af, at de unge har det godt. Da
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Jobpatruljen ankom, viste han
os stolt et skema, hvor vi kunne se, at de unge selv fortæller, at de trives, fortæller Tina
M. Leire, der er koordinator
for Jobpatruljen på Sjælland
og øerne.
God service
Fra BonBon-Lands side lyder
det, at hvis man har været
servicemedarbejder i forlystelsesparken, er det nemt at
finde arbejde et andet sted.
Det hænger sammen med,
at BonBon-Land oplærer de
unge i god service. Andre
virksomheder ved godt, hvad

de unge kan, når der står
BonBon-Land på cv’et. God
service hænger også sammen
med et godt arbejdsmiljø: At
der eksempelvis er medarbejdere nok.
- BonBon-Land gør også et
stort nummer ud af, at de
unge roterer mellem kioskerne. På den måde holder de
sig opmærksomme og kommer op på tæerne i stedet for
at gro fast i den samme kiosk
dag ud og dag ind, siger Tina
M. Leire.
I år er det 36. gang, at der køres jobpatrulje i Danmark.
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Den frivillige Nikita Burø (billedet) og koordinator Tina M. Leire
mødte direktøren og mange tilfredse unge medarbejdere, da
Jobpatruljen besøgte BonBon-Land.

Juniorsvømmer i
DM-seniorfinale
Næstved // HG Svømmeklub
har deltaget i de danske mesterskaber i Bellahøj Svømmestadion.
Hele den danske elite var til
stede, og fra HG deltog Mads
Bruhn, Tanja Lylloff, Nicolai
Løwenstein og Gustav Bækgaard.
HG-svømmerne havde 14
starter til DM, hvor Nicolai

Løwenstein svømmede sig i
finaleheatene i 200 m fri. I
finalen svømmede Nicolai sig
til en 12. plads blandt seniorerne. Nicolai er bare juniorsvømmer, så det sætter præstationen i relief.
Ifølge træner Jesper Jensen,
så er alles præstationer godkendt.

