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TEMA: ERHVERV

SYLAB Med en fortid som 
blandt andet modelsyerske, 
ekspedient i en dametøjsbutik, 
syerske i en gardinforretning 
og blomsterbinder løber der en 
kreativ åre i Jytte Fenger fra 
Ikast.

Desværre satte hele to trafik-
uheld for otte år siden hendes 
faste tilknytning til arbejds-
markedet på hold, og derfor 
blev Jytte Fenger flexjobber. 
Den situation forsøger hun som 
del af  Ikast-Brande Kommu-

nes nye jobafklaringsprojekt i 
Sylab i Ikast at ændre på.

- For mig er Sylab en spæn-
dende og kreativ ramme at 
være i. Jeg har allerede i de før-
ste uger fået mange varierende 
opgaver og blandt andet syet 
tasker og tilrettet bukseben, 
der var for lange, siger Jytte 
Fenger – der trives ved igen 
at arbejde med underlægnin-
gen af  den hidsige lyd af  en 
symaskine:

- Det er lidt som en cir-

kushest: Jeg kan lugte sav-
smuld i det her miljø, siger 
Jytte Fenger. 

- Men at syn overlock er som 
at cykle, når man først har lært 
det, hænger det ved, når man 
lige kommer i gang igen.

Foreløbig arbejder hun 15 
timer som del af  det nye pro-
jekt. Om det kan blive til flere 
timer eller udmønte sig i en ny 
jobaftale, kan kun tiden vise. 
Personligt er Jytte Fenger dog 
allerede afklaret:

- Jeg er vild med miljøet her. 
Her er en god stemning, og 
jeg håber, der kan blive et fast 
fleksjob til mig her i Sylab, når 
mit projektforløb er slut, siger 
hun.
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SYLAB Det er 30 år siden, Kir-
sten Hansen fra Bording senest 
sad ved en symaskine. Hun 
arbejdede for nu lukkede teks-
tilvirksomheder som Kribo og 
BHI i Ikast. Men med tiden blev 
hendes jobfunktioner i branchen 
outsorcet til Østeuropa med la-
vere lønninger. Selv blev Kirsten 
Hansenomskolet. Først til træin-
dustrien, hvor hun desværre var 
overfølsom for både lak og fyr-
retræ, hvorefter hun siden har 
arbejdet i blomsterforretning, 
slagterbutik og indtil for nyligt i 
køkkenet i en børnehave i Ikast.

Da muligheden for at vende 
tilbage til sin oprindelige bran-
che gennem kommunens nye 
jobafklaringsprojekt i Sylab 
opstod, takkede hun ja:

- Jeg var lidt nervøs, fordi 
det er så længe siden. Der skal 
bankes rust af, og jeg har været 
meget koncentreret den første 
tid. Men jeg kan også mærke, at 
når jeg først er kommet i gang, 
så er der mange ting, der ligger 
på rygraden. Det var sjovt at 
genkende fornemmelsen, da jeg 
trådte på pedalen ved tranche-
ren, siger Kirsten Hansen.

Hun tager hver dag cyklen fra 
Bording til projektjobbet i Ikast:

- Cykelturen bruger jeg til 

at stresse af  og tænke tingene 
igennem. Ellers kan godt blive 
rastløs og have svært ved at 
sove, når jeg begynder på no-
get nyt.

Hvad projektet i Sylab skal 
føre til har Kirsten Hansen end-

nu ikke nogen formodning om:
- Men det kunne da sagtens 

være, at det giver mig mod på 
at forsøge at komme tilbage til 
branchen.

”Der skal bankes rust af…””Jeg kan lugte savsmuld…”

Et samarbejde 
mellem kommunen 
og Sylab i Ikast 
skaber praktikforløb, 
som kan træne 
ledige borgere til 
at få jobmæssigt 
fodfæste i tekstil-, 
mode- design- eller 
livsstilsbranchen

Af Jette Aaes
ERHVERV Med EU-midler i 
ryggen har Arbejdsmarkeds-
afdelingen i Ikast-Brande 
Kommune netop søsat et nyt 
projekt, der skal jobafklare le-
dige borgere. Projektet er skabt 
som et  samarbejde med Sylab, 
der er rugekasse for mode-
iværksættervirksomheder og 
laboratorium i forhold til at 
udvikle nye produktionsmeto-
der og -processer i tekstil- og 
modeindustrien. Det nye pro-
jekt er målrettet borgere med 
tidligere relationer til mode- og 
tekstilindustrien, som på trods 
af  årtier med udflytning af  
produktion stadig er en stor 
og væsentlig branche i Ikast-
Brande Kommune.

- Det er en fordel at kende til 
branchen men ikke et krav for 

at blive del af  det nye projekt. 
Målsætningen er, at borgerne 
efterfølgende skal i job i lokale 
virksomheder i deltids- eller 
fuldtidsstillinger. Men da vi har 
med borgere at gøre, der har 
haft udfordringer med at finde 
fodfæste på arbejdsmarkedet, 
er det godt for dem at begynde 
i et tekstilproduktionsmiljø, 
hvor de ud over afklaringen 
også genopfrisker deres fag-
lige indsigt i branchen, siger 
virksomheds- og udviklings-
konsulent Svend Østergaard, 
Arbejdsmarkedsafdelingen i 
Ikast-Brande Kommune.

Netop sådan et miljø er det 
med succes lykkedes at bygge 
op i løbet af  de seneste to år, 
siden Lifestyle & Design Clu-
ster i Birk, som er sparrings- og 
vidensdelingscenter for bolig- 
og beklædningsbrancherne, 
var tovholder på at etablere 
Sylab. Foreløbigt har Sylab, 
som ligger i forbindelse med 
modekoncernen Claire, allerede 
dannet rammen for 15 nye mo-
deiværksættere, hvoraf  en del 
er vokset ud af  rugekassemil-
jøet i Sylab og har etableret sig 
som regulær virksomhed.

Optimistisk opstart
De første fire borgere, der som 
led i det nye projekt, begyndte 
i denne måned deres jobafkla-
ringsprojekt i Sylab:

- Det har været en mega-god 
og positiv oplevelse. Borgerne 
er hurtigt faldet ind i arbejdet 
og klør på. Det betyder også, at 
vi fra dag 1 har fået etableret 
en god stemning, siger Susanne 
Nielsen, projektleder i Sylab.

- Det er en fordel, at borgerne 
tidligere har haft berøring med 
tekstilbranchen, fordi de ken-
der til opgavetyperne. Det giver 
mening og giver fleksibilitet i 
afklaringen. Selv om opgaverne 
umiddelbart har ændret sig en 
del også i denne branche, så 
har projektdeltagerne haft 
stor mod på at løse dem, siger 
Susanne Nielsen.

I Arbejdsmarkedsafdelingen 
håber Svend Østergaard på, at 
opholdet på Sylab kan give den 
nødvendige afklaring til blandt 
andet, hvilke typer opgaver og 
hvor mange timer, den enkelte 
borger vil kunne overkomme 
fremover.

- Projektet skal gerne være 
springbræt til et fleksjob el-
ler måske et deltidsjob, hvor 
en virksomhed kan få løst en 
helt konkret opgave. For virk-
somhederne, kommunen og 
selvfølgelig også for borgerne 
er der mange positive fordele 
ved, at de får en mere fast til-
knytning til arbejdsmarkedet, 
siger Svend Østergaard.

Nyt springbræt
til job i tekstil-
eller livsstilsbranchen

Udviklingskonsulent Svend Østergaard, Arbejdsmarkedsafdelingen i Ikast-Brande Kommune, og 
Susanne Nielsen, projektleder i Sylab.

Kirsten Hansen - sidder igen ved en symaskine. 
Jytte Fenger: Sylab en spæn-
dende og kreativ ramme
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Kære arbejdsgiver

Små opgaver i din virksomhed 
kan blive til småjob for ledige
Nysgerrig?  
– Kontakt Svend Østergaard på telefon 9960 4188

Hilsen dit jobcenter
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