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95
af landets 98 kommuner bruger i folkeskolerne ny national 
ordblindetest, der hurtigere kan spotte elever 
med læseproblemer.

MARIAGERFJORD: Når man kommer i en svær livssituation, kan 

det være svært at bede om hjælp. Men hjælpen er nær hos skraldemand 

Leif Steensgaard fra affaldsvirksomheden Miljø Team, Mariagerfjord. 

Han blev i 2014 sammen med fem andre efteruddannet til “nøgleperson” 

på opfordring af firmaet. Han forklarer, at opgaven som nøgleperson 

handler om at rette opmærksomhed mod kolleger, der for eksempel har 

problemer med ordblindhed eller måske har et misbrug af alkohol. Folk 

kan også have brug for en at tale med om skilsmisse, død eller stress.

- Vi er blevet trænet i den svære samtale. Folk i pressede situationer 

stritter ofte imod. Det handler om at få kollegaen til at åbne op. Man 

skal stille spørgsmål og lytte, siger Leif Steensgaard.

Han er også blevet trænet i at spotte kollegaer, der har det svært.

- De kan se triste ud eller have langvarigt fravær. Jeg henvender mig, 

men de kan også komme til mig. Han peger på, at det er vigtigt at sikre, 

at der er et bagland - familie eller venner - så folk ikke står alene i en 

svær livssituation.

- Målet er, at vi skal have en god hverdag på jobbet. Det går også ud 

over sikkerheden, hvis man hænger med hovedet.  AHE

52 fik tjekket lønsedlen 

I forbindelse med OK-indsatsens 

fokus på løntjek har 3F Holstebro 

holdt løntjekarrangement. 52 

medlemmer fik tjekket lønsedler, 

som afdelingens faglige fandt 

flere fejl på. Blandt andet havde 

nogle ikke fået den pension, som 

de havde krav på eller tillæg, som 

de havde krav på.

LEIF KLARER DEN SVÆRE SAMTALE

Skulptur af havnearbejdere
AARHUS: Det hårde, manuelle arbejde som igennem flere hundre-

de år er foregået på havnen i Aarhus skal ikke gå i glemmebogen. Det 

mener tidligere havnearbejder Palle Jørgensen, som har fået idéen til 

en skulptur, der skal vise en konkret genkendelig arbejdssituation 

på havnen. Ideen er taget op, løbende udviklet og konkretiseret i 

samarbejde med 3F og LO Aarhus. Den fynske kunstner Jens Galschi-

øt har lavet en model af skulpturen, der forestiller et lossesjak, som 

er i færd med at slæbe kaffesække. Sallingfonden har doneret tre 

millioner kroner til projektet, og skulpturen skal stå færdig i 2017.


