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Bunpleng Khonprasop (t.v.) og Oksana Tkachuk udskifter kosten og rengøringsmidlerne med bøger
og computer i tre uger, mens de tager et kursus i grundlæggende læsning på Horsens HF & VUC.
Foto: Vibe Pernille Halbirk
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Af Palle Herløv pahe@jyskemedier.dk
HORSENS - Selv om kalenderen viser uge 42, er det ikke ensbetydende med, at alle kursister på
Horsens HF & VUC holder efterårsferie.
Godt nok er gangene næsten tomme og usædvanligt stille, men i et enkelt lokale er der liv, for her er
ni rengøringsassistenter i gang med et kursus, der skal forbedre deres evner til at læse, skrive og
tale dansk, oplyser skolen i en pressemeddelelse.
Det er Horsens Kommune, der har sendt nogle af sine tosprogede medarbejdere på et gratis treugers kursus i grundlæggende læsning.
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- Jeg er glad for at blive bedre til at tale og læse dansk. Det er vigtigt, at jeg kan klare mig selv, siger
én af deltagerne, Bunpleng Khonprasop, fra Thailand.
Hun kom til Danmark for seks år siden, og har arbejdet med rengøring lige siden. I dag gør hun
rent på Horsens Byskole hver morgen og i en vuggestue og en børnehave om aftenen.
- Jeg elsker Danmark. Her er roligt og rent, og folk overholder reglerne. Når jeg bliver bedre til at
læse og tale, kan jeg bedre snakke med kollegerne og forstå, hvad der står på f.eks.
rengøringsmidlerne, siger hun.
Svære ord giver hovedpine
Også Oksana Tkachuk fra Ukraine er med på kurset. Til hverdag gør hun rent i Brædstrup Skoles
sfo.
Hun har boet i Danmark i 10 år og taler godt dansk, men hun oplever, at hendes to børn konstant
retter hendes udtale og grammatik:
- ”Mor. Du skal sige det rigtigt”, siger de. Jeg forstår, hvad andre siger, men det er svært at udtale
dansk, når man kommer fra Ukraine, fortæller Oksana Tkachuk, der har oplevet en stor forbedring
i løbet af kurset.
- Jeg har ikke længere hovedpine, når jeg kommer hjem. Man bliver træt i hovedet, når man hele
tiden skal oversætte alting for at forstå. Det går lettere nu, forklarer Oksana Tkachuk.
Begge kvinder tager kurset for at blive klar til at begynde på rengørings-teknikeruddannelsen til
januar.
- Der er lige så mange rengøringsmidler, som der er forskellige pletter. Det er en hel videnskab,
hvilken klud, svamp og produkt, du skal bruge til hver plet. Det er også vigtigt, at vi får lært,
hvordan vi passer på vores krop. Det er hårdt arbejde at gøre rent, konstaterer Oksana Tkachuk.
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