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ATP gjorde forskellen for ordblinde Peter Jensen

Peter Knudsen Jensen er nu blevet hjulpet videre af ATP Frederikshavn.

ATP har et særligt program for medarbejdere, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.
Det har været den afgørende brik for ordblinde Peter Knudsen Jensen, der nu tager direkte videre til
en plads som tjenerelev på Skagens største hotel.

ATP ønsker at være en rummelig og mangfoldig arbejdsplads, og i den målsætning spiller det særlige program,
FASE+, en afgørende rolle.
FASE+ står for Facility Service+. I programmet ansættes mennesker, der er særligt udsatte på
arbejdsmarkedet. Målet er at afklare og udvikle den enkeltes kompetencer, så der skabes et springbræt videre
ud i arbejdslivet.
ATP i Frederikshavn indgik i starten af 2013 en samarbejdsaftale med Frederikshavn Produktionsskole med den
fælles ambition at gøre en forskel for unge mennesker, som er særligt udsatte og har svært ved at tage en
boglig uddannelse. Og det samarbejde bærer nu for alvor frugt.
Peter Knudsen Jensen startede som FASE+-medarbejder hos ATP Frederikshavn 1. februar sidste år, hvor han
blev elev i en såkaldt EGU-uddannelse. Det er ellers ikke let at finde elevplads for elever på EGU-uddannelsen.
Peters ophold hos ATP har nu givet pote: 1. april trådte han ud af FASE+-rammerne og begyndte som elev på
Color Hotel Skagen, Skagens største hotel.
Kantineleder i Frederikshavn, Anders Thorsager, var sikker i sin sag, da produktionsskolen tilbød Peter som
elev.
- Peter døjer med svær ordblindhed. Det har resulteret i, at han har været meget frustreret over sin skolegang.
Til gengæld har Peter længe drømt om at arbejde inden for restaurationsbranchen. Derfor var vi ikke i tvivl, da
produktionsskolen foreslog ham som et muligt emne, netop fordi han brænder så meget for faget, udtaler
Anders Thorsager.
Siden sin start sidste år har Peter udviklet sine evner i forhold til at arbejde i et stort køkken med mange typer
opgaver, ligesom han er blevet mere åben som person. Det samme er tilfældet for køkkenets anden FASE+elev.
- Vi er meget stolte over at have hjulpet Peter videre ud i livet, og det samme er vi godt på vej til med vores
anden elev. Det er utrolig bekræftende at have med unge mennesker at gøre, bare at se dem udvikle sig, og
det at kunne give dem nogle oplevelser og redskaber, de kan bruge fremover, fortæller Anders Thorsager og
uddyber:
- Samtidig er det fantastisk at se, hvordan en hel arbejdsplads tager del i processen og glædes ved at se, at det
går dem godt. Vi håber meget at få fornøjelsen af at kunne hjælpe endnu flere i fremtiden, lyder det fra
kantinelederen.
Du kan læse mere om FASE+ og uddannelsen lige her.

