
Gennem min skolegang op til min elevtid, havde jeg en forestilling om, at Randers Kommune 
ville være det rigtige sted for mig.  
 
Jeg havde hørt rigtig godt om Randers Kommune, blandt andet hvor meget de går op i, at deres 
ansatte har det godt og sidder de rigtige steder. Nu en måned inde i min elevtid, kan jeg al-
lerede mærke, at alle “rygterne” er rigtige. Modtagelsen af nye medarbejdere er helt igennem 
fantastisk. Jeg har kun oplevet positive kolleger, som altid er klar med en hjælpende hånd.

Jeg har fået at vide lige fra starten af, at der ikke findes dumme spørgsmål - kun dumme svar. 
Når man starter i Randers Kommune, så får man en god intro om alt og lidt mere til. Der er en 
god vejledning til, hvor man finder diverse ting - lige fra hvor kaffemaskinen står til de vigtige 
dokumenter.

Afdelingerne arbejder godt på tværs af hinanden, og alle er meget sociale. Der er blandt andet 
kaffe/kage-møder på tværs af afdelingerne, hvor man skiftes til at tage kage med. Som ny i en 
stor virksomhed er det vigtigt, at der er plads til alle, mangfoldighed og det er der på Randers 
Kommune.
Min elevansvarlige, Betty Langberg, skal ikke stå uden fortjeneste. Hun har gjort et kæmpe 
stykke arbejde og gør det stadig. Jeg føler mig velkommen og lærer rigtig meget. Betty er rigtig 
god til at fange, hvordan man bedst lærer, og god til at lære fra sig. Hun har en stor tålmodighed 
og altid et smil på læben. For en elev er hun guld værd, og hun er med til at gøre Randers Kom-
mune til et fantastisk sted at arbejde.

Der har endnu ikke været en dag, hvor jeg er gået hjem uden ny viden. Jeg bliver også tilbudt 
diverse udenoms opgaver, såsom at deltage bagom ved kommunalvalget i november og deltage 
i førstehjælpskurser. - Randers Kommune er pr. definition Årets Læreplads 2017.

Er din arbejdsplads også så fantastisk, at du gladeligt bruger ca. 2 timer på transport om da-
gen? ….Måske ikke, men det er min!!
 
Fra mit bopæl i Aalborg til min arbejdsplads hos Randers kommune bruger jeg ca. 2 timer hver 
dag på at komme frem og tilbage. Mange spørger mig derfor ofte, hvorfor jeg dog gider at arbe-
jde så langt væk, hvor jeg skal bruge al den tid på transport. Jeg kan ikke lade være med at få 
det største smil på læben og sige: ”Fordi jeg simpelthen elsker mit arbejde! ”
For at forstå, hvorfor man har lyst til dette hver dag, tror jeg også, at det er nødvendigt at have 
prøvet det. Man skal have en følelse af, at det er det man vil, når man står op om morgen, og at 
man slet ikke kan lade være. 

Så tænker nogen sikkert: ”Hvorfor er hun så glad for sit arbejde? ”
Som kontorelev ved Randers Kommunes affaldskontor får man lov til at have masser af ansvar. 
Selvom jeg sidder på affaldskontorets callcenter, så laver jeg opgaver for stort set alle i afde-
lingen. Dette er fx kommunikationsopgaver, rundvisning på vores affaldsterminal, planlægning 
af arrangementer, udarbejdelse af vores årlige affaldsblad ”Exit”, borgerhenvendelser, eta-
blering af undergrundscontainer, nye projekter og meget mere.  Det giver mig derfor en kæmpe 
mulighed for at få rigtig meget erfaring og læring i forbindelse med min uddannelse og derved 
ruste mig bedst muligt i min videre færd ud på arbejdsmarkedet. 

Jeg vil herudover gerne rose min dygtige og søde elevansvarlige, Allis Jakobsen, som altid er 
meget opmærksom på, både at jeg udvikler mig, hvordan jeg har det og min tilstedeværelse 
generelt. Sammen med de andre elevansvarlige i kommunen bruges der meget tid på at udvikle 
de elevansvarlige ved uddannelse, ERFA-møder og forskellige andre aktiviteter. Alt sammen 
noget der er med til at sikre, at vi som elever bliver håndteret på bedst mulige måde og med 
den rette nyudvikling. 
På baggrund af overnævnte synes jeg virkelig, at jeg har en helt unik læreplads, hvor man 
forstår at give elever plads og ansvar. Derfor synes jeg også uden tvivl, at Randers Kommunes 
affaldskontor har fortjent at blive kåret til Danmarks bedste læreplads 2017. 
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