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Genom möjligheten för My från Assistentkursen
att göra praktik hos Furuboda Assistans fick
både hon och kunden Rickard med sig
positiva erfarenheter.
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MYS VÄG MOT ASSISTENTYRKET
Text:

Furuboda Assistans & Matilda Andin, matilda.andin@furuboda.se
Foto: Furuboda Assistans

Ibland klickar det bara! Efter en brokig resa genom livet kunde nya vägar
öppnas för My som genom sin utbildning på Assistentkursen fick möjligheten
att genomgå en fantastisk praktik inom Furuboda Assistans. Alla berörda
parter konstaterar vilka positiva mervärden goda samarbeten kan medföra.
periodens målsättning
infriades med råge.
My berättar:
- Jag har lärt mig mycket om vad personlig assistent-yrket
innebär, speciellt vid omfattande behov av assistans!

My lämnade gymnasietiden utan fullständiga
behörigheter och efter studenten stod det bara stilla.
Hon tog ett sabbatsår och gjorde ingenting. Efter
kontakter med Navigatorcentrum i Kristianstad blev
hon - som hon själv uttrycker det - ”lurad” till en
intervju med kursansvarig på Allmän kurs Behörighet
(AKB) på Furuboda. Överrumplad fann hon att ett
möte var bokat och sedan ledde ett till annat: Hösten
2016 började hon på kursen och två år senare kunde hon
lämna kurstiden med fullständiga behörigheter i
handen - och med vidare planer för framtiden!

En resa mot anställning genom Furuboda

Rickard och hans gode man ser tillbaka och konstaterar
vilken enorm resa My fick vara med om, med ökat självförtroende och positiv utveckling – och vilket ledde till
att det föll sig naturligt att erbjuda en timanställning!
De har också peppat henne att prova på något annat
under vårens praktik, för att kunna få med sig en så bred
bas som möjligt. Nu planerar My för en praktikperiod
inom psykiatrin, samtidigt som Rickard gärna står till
tjänst som praktikplats för fler deltagare från kursen.

En vän, som också hade gått AKB, hade fortsatt på
Assistentkursen och fått jobb efter utbildningen. My
bestämde sig för att följa i vännens fotspår, med
förhoppningen om att öka sina möjligheter till en
framtida anställning.

Men framtiden då? Tidigare hade My siktet inställt på
att börja plugga beteendevetenskap på högskolan. Nu
har intresset för assistentyrket växt sig så starkt att de
planerna läggs på hyllan ett tag för att ge rum åt en tid
som personlig assistent. Högskolan kan vänta!

Praktik hos Furuboda Assistans

Sagt och gjort, i höstas började My på Assistentkursen
på Furuboda. En viktig del av utbildningen är de två
praktikperioderna som genomförs, en under hösten och
en på våren. När det var dags att bestämma praktikplats
erbjöd Furuboda Assistans möjlighet att prova på att
göra praktik hos en av deras kunder. My blev intresserad
och träffade ansvarig enhetschef tillsammans med god
man till den tilltänkta kunden. Hon nappade på förslaget
och mötte sedan kunden, arbetsledare och fick skriva på
avtal om sekretess och andra viktiga förberedelser.

Pirret släppte och det blev alltmer tydligt
hur bra Rickard och My klickade.
Furuboda har bjudit på en fantastisk resa för My! När
hon ser tillbaka på tiden sedan hon för första gången
steg in i klassrummet på Allmän kurs Behörighet fram
till idag konstaterar hon med en härlig känsla att hon
har blivit vuxen. Under tiden har också vägar öppnats
som hon aldrig själv hade kunnat tänka sig!

Praktikperioden drog igång, men det var nervöst till att
börja med:
- Jag hade tur med en fantastisk handledare som såg mig,
förstod nervositeten och det var ok.

Inom Furuboda Assistans ser man positivt på möjligheterna att erbjuda praktik för deltagare från Assistentkursen. Det för med sig flera mervärden, där fokus på
praktikantens egen resa kan gå hand i hand med
kundens roll och insats som utbildare. Det medför även
en positiv inriktning på just personlig assistans inom
utbildningen, och utgör ett gott exempel på hur
Furuboda Assistans och Föreningen Furubodas
verksamhet går hand i hand.

Handledaren och My tog det hela ett steg i taget och
påminde varandra om att det var just praktik med målet
att få med sig erfarenheter och lärdomar inför framtiden. Pirret släppte och det blev alltmer tydligt hur bra
kunden Rickard och My klickade. Glädjen och busigheten strålade i aktiviteterna de företog sig! Praktik-
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