Ugens Historie

Solveigs historie om socialt arbejde
Da Solveig begyndte at bruge teori fra undervisningen på sin arbejdsplads, så hun et større formål med at sidde på skolebænken
Efter at havde mødt den ene af vores studentermed-

Det sociale arbejde har også givet hende yderligere

hjælpere, Casper, i uge 7, er det nu på tide at intro-

gejst til studierne. I en periode, hvor universitetet ikke

ducere den anden, nemlig Solveig. Hun er bosat i

gav meget mening for Solveig, hjalp det sociale arbejde

København, studerer på kandidatuddannelsen i so-

med at finde gløden for uddannelsen frem igen, f.eks.

ciologi ved Københavns Universitet og har arbejdet

ved at kunne omsætte teorier og begreber fra under-

ved Den Frie Rådgivning i ca. to et halvt år. Foruden visningen til praksis ude på arbejdspladsen. Også
arbejdet hos os, har hun også engageret sig med so-

arbejdet med frivillige har særligt inspireret Solveig.

cialt arbejde ved bl.a. Dansk Flygtningehjælp, Røde

”Uden vores frivillige ville Den Frie Rådgivning ikke

Kors og Invandrerkvindecentret Nørrebro.

eksistere.”

Solveig har længe haft en unik rolle hos Den Frie

Og netop den gode, kollegiale omgang på kontoret,

Rådgivning, da hun udover at være studentermed-

både mellem medarbejdere, frivillige og brugere, find-

hjælper også sidder med i bestyrelsen. ”Det var

er Solveig givende. ”Det gør den meget tidlige afgang

ikke helt meningen,” siger Solveig med et smil på

fra Københavns Hovedbanegård det hele værd,” griner

læberne. ”Lige efter at jeg var blevet valgt ind i besty- hun. Hun beskriver ligeledes dét at hjælpe mennesker,
relsen, blev jeg så tilbudt et job som studentermed-

som har brug for det, som en stor motivationsfaktor.

hjælper også.” På trods af, at det ikke var helt plan-

”Det er dejligt, at vi kan gøre en forskel for så mange

lagt, er det noget, hun har været glad for, da begge

mennesker. Især når man hjælper dem til at kunne

funktioner har bidraget med vidt forskellige arbejd-

håndtere egne problemstillinger fremover; når dét

sopgaver og viden.

lykkes, bliver jeg helt varm om hjertet.”

