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HELT NY
Hvem:  Maria Ronnenberg, 29 år

Hvad:  Social- og Sundhedshjælper

Hvor:  Rødovre Kommune

Hvornår:  Blev færdig med uddannelsen 13. marts og 

 startede i Rødovre Kommune dagen efter.

Af Anne GuldAGer

Hvordan er det at være ny? 
Det føler jeg ikke, jeg er, for min første praktik var også her. Al-

lerede fra første dag i praktikken blev jeg modtaget med smil, 

interesse og åbenhed fra kolleger. Jeg blev opfordret til at 

komme tilbage, og det var jeg ikke i tvivl om, at jeg gerne ville. 

Jeg gik glad på arbejde hver dag og blev virkelig bekræftet i, 

at jeg havde valgt rigtigt, og at det er det her, jeg skal med mit 

liv. Som jeg skrev i min evaluering: Jeg kom glad hertil, jeg går 

glad herfra, og jeg kommer glad tilbage.

Hvordan føles skiftet fra elev til færdiguddannet? 
Egentlig ikke så anderledes – udover at elevtitlen er væk. Jeg 

havde troet, at det ville føles anderledes, fordi man kommer 

ud og har et andet ansvar og måske har kunnet gemme sig 

lidt som elev. Men det føles på ingen måde skræmmende, og 

mine kolleger har taget rigtig godt imod mig og været meget 

imødekommende. Men det hjælper selvfølgelig også, at jeg 

kendte de fleste i forvejen. 

Er der noget, man bør tænke på som kollega til en ny? 
Jeg havde været væk et halvt år, så der er selvfølgelig sket 

nogle omrokeringer og noget udskiftning i personalet, og dér 

er det rart, at kollegerne har været gode til at opdatere mig 

og opfordre mig til bare at komme og spørge. Det er vigtigt 

at være imødekommende, så en ny ikke kommer til at sidde 

alene.

Er der en borger, du har været særlig glad for at 
 komme tilbage til? 
Ja! Der var en, jeg havde rigtig meget at gøre med i min 

praktik, og hvor jeg havde været med til at sætte nogle tiltag i 

gang om bl.a. ernæring. Da jeg kom tilbage og besøgte ham, 

sagde han ”hvor har du dog været?”. Han havde spurgt til mig, 

mens jeg havde været væk. Og jeg havde også tænkt på ham 

og på, hvordan han havde det, og om han nu også fik spist 

det ekstra stykke mad. Ham vil jeg gerne passe på, så hvis jeg 

bliver tilbudt at blive kontaktperson for en borger, vil jeg byde 

ind med muligheden for at blive det for ham”. 

Er der en kollega, der har haft særlig betydning for  
dit valg? 
Mine vejledere, både her og i min anden praktik, har støttet 

mig meget og været hamrende dygtige. Men generelt har alle 

her bidraget til, at jeg valgte at vende tilbage. De har bidraget 

med noget forskelligt og givet plads til forskellighed. Nu 

håber jeg, at jeg kan blive en af dem, der gør en forskel og 

inspirerer andre til at tage arbejdet alvorligt, ligesom jeg har 

oplevet, at der en hel gruppe her, der gør.

Går du stadig glad på arbejde? 
Ja! Det er lige, hvad jeg havde håbet på. For mig er det her 

jobbet.
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