SOMMARLOV
Hej!
Det sägs ju att tiden går fort när man har roligt. Det stämmer i synnerhet på
elevhemmet Stugan. Under dessa tre år har vi haft väldigt mycket roligt
tillsammans med era ungdomar. Jag som började som elevhemsföreståndare
första april 2017 kan bara intyga att det har hänt mycket som lockat till skratt.
Även om det för mig har varit ett stort projekt med att ro i hamn elevhemmet
och försöka få alla, elever och personal, att jobba mot samma mål – att skapa
en trivsam och välkomnande atmosfär som skall kännas hemlik och trygg.
Så det är med ett tungt hjärta som jag tvingas släppa ut årets fina treor. De är
alla fina ungdomar som med en stor portion humor och omtänksamhet, varit
fantastiska förebilder till de ettor som började i höstas. Vi önskar dem all lycka i
deras fortsatta liv, oavsett vad det kommer att erbjuda dem.
Vi har inte haft så många elever under de senaste åren. Men vi hoppas på en
ökning av elevantalet till hösten, med ett nytt gymnasieprogram – Hotell och
Turism. Men just tack vare det låga elevantalet så tror jag att alla fått känna sig
sedda och hörda, och detta har skapat en familjekänsla i ungdomsgruppen,
som kan ha väldigt högt till tak.
Så under hösten kom beskedet att HVB hemmet Pangea skulle försvinna och att
de ensamkommande som bodde där skulle flyttas till elevhemmet Stugan.
Många röster höjdes mot detta beslut, både bland ungdomar och bland
personal på de båda boendena. Mest beroende på grund av den bristande
kommunikationen från politiker och överordnade. När informationen om flytten
väl nådde personalgruppen återstod mindre än tre månader att iordningsställa
den våning som avsetts till det nya stödboendet, att se över personalmängden.
Många anställda fick se sig om efter nya jobb, men när dammet lagt sig så
återstod en kärna som skulle bära facklan vidare och avsluta det beslut som
politikerna fattat, och med facit i hand.

Det har varit mycket jobb. Två personalgrupper som skall smälta samman, två
olika arbetssätt och förhållningssätt som skall bli ett, vi skulle nu enas under
gemensam flagg och även fast det i skrivande stund bara har gått fyra månader
sedan den fysiska flytten av hela verksamheten, Pangea, så har det gått över
förväntan. Alla har varit professionella och tagit sitt uppdrag på största allvar.
De elever som bodde på elevhemmet innan flytten, har vid tidigare tillfälle sagt
att de inte märkt av omorganisationen av HVB hemmet Pangea till stödboendet
Stugan och detta måste ju bekräfta att flytten gått bra. De kritiska röster som
hördes innan finns inte kvar på samma sätt och alla verkar komma bra överens
i huset. Detta glädjer oss.
Även om förändringar ofta kan kännas främmande och lite skrämmande, så
hävdar jag att det är det som får oss att växa som kollegor, som människor och
som unga vuxna. Många har förhoppningsvis tagit till sig omorganisationen och
lärt sig något av detta, för det har varit jobbigt för många. Även bland föräldrar
som haft sina barn 100 mil hemifrån och som varit kritiska till det beslut som,
tråkigt nog, levererades till er strax innan jul. Trots påtryckningar från personal
på Stugan/Pangea att information är number one när man jobbar med
människor.
Men vad som än hänt så är vi glada över att ni låtit oss ta hand om era barn.
Det är de små lyckopillren som fått oss att komma dag ut och dag in till jobbet
och känna sån glädje att få jobba på just elevhemmet/stödboendet Stugan
även när det varit mörkt och 35 grader kallt. Det är de som hållit oss sällskap
kl. 4 på helgnätterna och lurat oss att skratta fast vi är så trötta att vi bara vill
somna.
Tack för den här tiden och lycka till i fortsättningen.
Personalen på Elevhemmet/stödboendet

