HØREHÆMMET

Hørehæmmet lærling:

Så tæt på med praktikplads og alligevel ikke
Louise Andersen er hørehæmmet, og
har lige afsluttet en praktik-delaftale med
en malermester. Nu står hun igen uden
praktikplads, men håber på at kunne komme i gang igen, når malermesteren får flere
ordrer. En beretning fra hverdagen.

Malermester Kim Borch er godt tilfreds med Louise Andersens faglige
indsats, og håber, han igen får arbejde nok til at beskæftige hende.

Så tæt på, lige ved – og så alligevel ikke!
Bygningsmalerlærling Louise Andersen, EUC Nord-Vestsjælland, ærgrer sig lidt. Hun var heldig at få en delaftale som praktikant med mulighed for at forlænge delaftalen, men så faldt ordremængden hos malermester Kim Borch i Regstrup, og der var ikke længere plads til Louise.
Men – kommer der igen gang i ordrerne, og det er der begrundet håb om, så kommer hun i gang igen.
-Louise arbejder seriøst, møder til tiden, arbejder koncentreret og er godt funderet rent
fagligt, siger malermester Kim Borch.
-Om nogen fortjener Louise at få en hel praktikplads. Hun har kæmpet fra
Louise Andersen holder af sin
uddannelse til bygningsmaler.
morgen til aften på at skaffe sig en praktikplads, siger Louises skp-instruktør
Her kan hun bruge sin kreativitet.
Christina Laugesen, EUC Nord-Vestsjælland.
Louise Andersens hørehandicap er medfødt, og hun har været vant til at
have en del opmærksomhed omkring handicappet. Hun bruger høreapparat,
og når hun er på hovedforløbet, har hun tolk i undervisningssituationen, eller
også bruger hun teleslynge, som er et apparat, der forstærker den effekt, høreapparat-bærere har gennem høreapparatet.
-I det daglige mærker jeg ikke så meget til hørehandicappet, og de fleste
lever fint med det. Enkelte bliver lidt trætte af at gentage, hvis jeg ikke har
hørt, hvad der bliver sagt. F.eks. kan det være lidt svært at høre, hvad læreren
siger, hvis andre elever larmer, fortæller Louise Andersen.

Maler-faget er kreativt
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Hun har valgt bygningsmaler-faget, fordi hun her kan arbejde kreativt og
virke med hænderne.
-Nogle kunder er nysgerrige, og spørger til, hvordan det er at være hørehæmmet. Det har aldrig givet nogle problemer i forhold til udførelsen af
arbejdet, siger Louise Andersen.
Malermester Kim Borch har været glad for at have Louise i en aftale af
fem ugers varighed, og håber, han igen har arbejde nok til at have hende i
praktik.
-Der er ingen problemer i forbindelse med f.eks. forståelsen af opgaverne,
og hun lever fuldt ud til vore krav til en god medarbejder, siger Kim Borch.
Også skp-instruktør Christina Laugesen håber, at samarbejdsforholdet med
Kim Borch kan genoptages.
-Louise har kæmpet mere end de fleste for at få en praktikplads, fastslår hun.

