
Vi udvikler os 
sammen

– og skaber rummelige arbejdspladser

Det er vigtigt at høre til

Sommerferie forudsætter noget at tage ferie fra. Et til-

hørsforhold, en arbejdsplads. Det har borgmester Thomas 

Kastrup-Larsen. Alligevel opdagede han under corona-epi-

demiens hjemsendelsesperiode, hvad det vil sige at und-

være et arbejdsfællesskab og finde vejen tilbage til det fra 

online møder hjemme i stuen. 

Thomas beundrer kandidaterne i Små Job Med Mening, som 

er kommet ud på arbejdsmarkedet igen. Men jobrejsen be-

gynder hos de virksomheder, der tager socialt ansvar. 

Nye rekrutteringsveje

- Først og fremmest vil jeg sige tak til virksomhederne. Jeg 

synes, det er megafedt, at de byder ind i det her, også fordi 

nogle af de mennesker, der kommer ud, jo ikke er dem, 

som kommer til at tage allermest fra på en virksomhed, 

fortæller han. Thomas mener dog, at der ligger en god re-

krutteringsvinkel i de små jobs: 

-Hvis du vil have arbejdskraft på den lidt længere bane, så 

er det her en af måderne at få arbejdskraft på: Lige nu ser 

vi, at der begynder at være mangel på arbejdskraft inden 

for en lang række fag. Og der er en hel del eksempler på 

mennesker, der kommer i gang med et lille job med me-

ning, og så bliver det lille job pludselig større, fordi man fin-

der ud af, at man kan klare meget mere, end man troede, 

afslutter han.

At skabe en rummelig arbejdsplads

I takt med at kandidaterne blomstrer i deres nye småjobs, 

mener Thomas også, at der sker noget med kulturen på 

arbejdspladsen.  

Min egen oplevelse er, når vi har haft nogle her i forvaltnin-

gen, at det giver noget at have mennesker inde. Det her 

med at man har mange forskellige typer mennesker, det 

er også med til at skabe en rummelig arbejdsplads. Det 

styrker virksomheden, mener Thomas.

Vi har sat Thomas Kastrup-Larsen i stævne på en varm sommerdag. Om få 
timer har han sommerferie. Men inden da er det tid til en status på Små Job Med 
Mening. Et projekt han selv var med til at søsætte sammen med en task force 
af 25 virksomheder i 2017. Siden har 75 virksomheder taget socialt ansvar via 
ordningen og rekrutteret mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet til lønnede 

små jobs af færre timer end fuldtid

Et partnerskab, der flytter mennesker

Små Job Med Menings styrke ligger i, at det er en partner-

skabsmodel udviklet med øje for virksomhedernes behov 

for fleksibel arbejdskraft og ansættelse på faktura.

-Hvis du tager arbejdsmarkedsindsatsen generelt set, er 

den præget af ret meget bureaukrati og bøvl for virksom-

hederne. Små Job Med Mening har skabt en model, hvor 

alt bureaukrati er løftet væk fra virksomhederne. Det ene-

ste, de skal koncentrere sig om, er at tage imod de menne-

sker, der kommer og sørge for en god arbejdsrelation. Det 

synes jeg er et kæmpe plus, fortæller Thomas.  

Vi udvikler os sammen

Projektet rammer ind i Aalborg Kommunes strategi om at 

udvikle kommunen sammen via stærke partnerskaber og 

arbejdsmarkedsindsatser, der er virksomhedsrettede.

- Her går flere ting op i en højere enhed: Både i forhold til 

at hyre mennesker, der har behov for at få en chance på 

arbejdsmarkedet igen. Vi har en kommune, som gerne vil 

have de her mennesker i gang, også ud fra en kommu-

naløkonomisk vinkel, og der er nogle virksomheder, som 

får nye muligheder og stiller rammer til rådighed. Det er 

stærkt, at et partnerskab kan forløse det, og projektet 

eksemplificerer på forbilledlig vis, hvordan man kan folde 

FN’s verdensmål 17 om partnerskaber for handling ud.  

Livsmål og sommerferie

Thomas vender tilbage til de kandidater, der greb chancen 

for et job gennem Små Job Med Mening.

Et glimt spiller i øjnene på Aalborg Kommunes borgmester. 

De mange online møder foran hjemmeskærmen er for 

længst skiftet ud med hverdagens taktfaste rytme mel-

lem arbejde og fritid, der er gjort status for Små Job Med 

Mening, og tankerne bevæger sig snart fra strategi og be-

skæftigelsesindsats til ferieplaner. 

„ Dér kunne jeg mærke, at når man havde sid-

det sådan i fjorten dage, så begyndte det jo 

næsten at blive en overvindelse, når man så 

skulle ud at møde nogen. Så begyndte jeg 

faktisk at sidde og tænke, at for de her men-

nesker, som har været uden for arbejdsmar-

kedet så længe og haft så mange udfordrin-

ger, det er en ret stor overvindelse at komme 

i gang og tro på sig selv, tro på at man kan. 

Men det at have et arbejde giver en stærk 

identitet, og det fortæller noget om, hvem 

du er som menneske.

Vi drømmer jo alle stort set om det samme: 

Vi vil gerne have et lykkeligt liv, vi vil gerne 

bo et godt sted, vi vil gerne have nogle 

spændende aktiviteter, en god familie og 

så videre, så det at flere mennesker er kom-

met i gang med at realisere de drømme, sy-

nes jeg er fedt.

„

FAKTA
Siden Små Job Med Menings begyndelse 

har mere end 200 mennesker fået et nyt liv 

med en stærk jobidentitet.
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