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Af Anders Jakobsen

Jesper Bræck Jakobsen på 37 år
arbejder som pædagogmedhjælper 
i børnehaven “Anna Wulf” i
København. Han er spastisk lammet
i højre side, og det har han været
siden fødslen. Derfor arbejder han
kun 20 timer fordelt over ugens fem
dage - og det giver en arbejdsdag 
på tre til fem timer.
Han begyndte som pædagogmed-
hjælper for fire år siden i dette 
fleksjob. Han får en løn, som svarer
til, hvad de andre får for 37 timer.
Han møder på arbejde ved 9-tiden
eller kl. 9.30, og så tager han hjem
igen kl. 12.30 eller 13.30. Men han
har også en lang dag, hvor han bliver
til kl. 15, fortæller han til AIN: 

- Vi har en ugeplan, hvor vi plan-
lægger, hvad vi godt vil gøre for 
børnene i den kommende uge. 
Jeg har lige så meget indflydelse på,
hvad der skal ske på arbejdet som
de andre, og det foregår naturligvis 
i fællesskab.

- Men på et tidspunkt stoppede
jeg og fik arbejde på Eksperimen -
tariet i København, som er en slags
udstilling, hvor børn og voksne 
kan afprøve alt muligt. Jeg var på
Eksperimentariet i to år, fortæller
han.

Tilbage til børnehaven
- Men jeg vendte tilbage til børneha-
ven her i december 2007, og jeg er 

rigtig glad for at være her igen. Jeg
arbejder som ganske almindelig
pædagogmedhjælper. Jeg leger med
børnene, gynger med dem på lege-
pladsen, læser historier for dem, går
ture med dem og hjælper dem på
toilettet, når det er nødvendigt. 
Jeg har taget en pædagogisk 
grunduddannelse, PGU, og jeg har da
overvejet, om jeg om et års tid skal
uddanne mig videre til pædagog.

- I mit daglige arbejde har jeg lige
så meget at skulle have sagt som de
andre, men pædagogerne har natur-
ligvis det overordnede ansvar. Jeg er
også med til at planlægge og finde på
ting, som vi lægger ind i den kom-
mene uges program for, hvad vi vil
gøre for børnene. Jeg har også ind-
flydelse på planlægningen, og her
meget frit spil til at foreslå ting. Det
foregår naturligvis i et meget åbent
samarbejde med de andre her i 
børnehaven.

Fleksibel dagligdag
- Det, jeg laver, er ganske almindeligt
pædagogisk arbejde som alle de
andre. Det er derfor, jeg overvejer i
fremtiden at søge ind på børnehave-
seminariet og blive uddannet til rig-
tig pædagog. Men lige nu har jeg det
godt, og derfor venter jeg lidt med
at søge ind på seminariet.

- Dagligdagen er meget fleksibel, 
men af og til kan den også blive
noget stresset. Der er dage, hvor
børnene er lidt stressede. Men jeg
synes, at arbejdsdagen generelt er
fyldt med spændende opgaver, som
jeg godt kan lide at deltage i. Når
man giver sig 100 procent i arbejdet,
kan det godt være lidt anstrengende,
og så er man træt, når man kommer
hjem. Men jeg kan godt lide arbejdet,
siger Jesper Bræck Jakobsen.

Han er spastisk lam-
met i højre side, har
et fleksjob, og han er
med til at planlægge
aktiviteter på lige fod
med de andre.

Jesper er glad for arbejdet 
i børne-
haven

N Y H E T E R

Fakta
Fleksjob er for folk under
65 år, hvor arbejdet 
tilrettelægges ud fra den
enkeltes arbejdsevne.
Fleksjob er både for 
personer i arbejde og 
folk uden arbejde, som på
grund af fysiske, psykiske
eller sociale forhold har 
nedsat arbejdsevne. 
Der er løn efter overens-
komst, og kommunen
refunderer lønnen til
arbejdsgiveren afhængig 
af arbejdsevnen.


