Camilla Jul Christensen

Jeg brænder for at
udvikle den faglige stolthed
hos eleverne
Da Camilla Jul Christensen var 15 år
og gik i 9. klasse i folkeskolen, fik hun
en kæreste, hvis far var meget syg af
kræft. Han tilbragte det meste af dagen i en sygeseng hjemme i familiens
stue, hvor alle hjalp til med at drage
omsorg for, at han havde det godt.
Det var Camillas første møde med en
meget syg person, der havde brug for
både omsorg og pleje fra familie og
dygtige faglærte. Mødet ændrede hendes valg af karriere. I stedet for at gå
videre i 10. klasse, som havde været
planen, uddannede hun sig til socialog sundhedshjælper.
Meget hurtigt læste hun videre til
social- og sundhedsassistent og senere til sygeplejerske. Valget har hun
aldrig fortrudt, og det har bragt hende
vidt omkring. I dag arbejder hun som
underviser på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens' afdeling
i Kolding, hvor hun blandt andet brænder for at være med til at udvikle den
faglige stolthed hos eleverne.
At skulle ud og arbejde som social- og
sundhedshjælper som 17-årig ville nok
være en stor opgave for mange. Men
for Camilla Jul Christensen var det helt
modsat. Hendes eneste problem var, at
mange syntes, at hun var for ung til at
blive ansat i udekørende hjemmepleje.

60 Et fag – mange ansigter

”

Jeg besluttede mig for at læse
videre fordi jeg gerne ville udvidde min horisont og fordi jeg
syntes, at SSAérne var mega
seje, fordi de havde mange
kompetencer.
Jeg vidste godt, at mange syntes jeg var meget ung. Derfor
var det også lidt svært at få arbejde dengang. Jeg besluttede
mig derfor ret hurtigt til at læse
videre til assistent, og bagefter arbejdede jeg mange år på
plejecenter, sygehus og i psykiatrien. Især socialpsykiatrien
fangede min interesse. Det blev

til 10 år inden for det område,
før jeg besluttede mig for at
læse videre til sygeplejerske.

FAKTA
Navn: Camilla Jul Christensen

For Camilla Jul Christensen har det
været naturligt hele tiden at videreudvikle sig inden for sit fag og udfordre
sig selv.

Alder: 35 år

Det spændende ved at arbejde
inden for sundheds- og omsorgsfaget er, at lære at takle
forskellige mennesker med
udgangspunkt i den person
JEG er.

Arbejdsplads: Social- og Sundhedsskolen Fredericia-VejleHorsens, afdeling Kolding

”

– fortæller Camilla og fortsætter;
”Det kræver også, at man løbende arbejder med, hvem man er, og hvilke faglige
kompetencer og menneskelige evner
man har, der kan sættes i spil i ens
arbejde. Jeg har mødt mange forskellige
mennesker i de år, jeg har arbejdet i faget. Ikke ét menneske er ens – det er vi
heller ikke som fagpersoner. Jeg elsker,
at man kan bruge sig selv og videreuddanne sig løbende i det her fag – det er
unikt at arbejde med mennesker.”
I dag underviser Camilla på Grundforløb 2 på Social- og Sundhedsskolen
i Kolding. For hende er det med stor
sikkerhed ikke det sidste stoppested i
hendes karriere og udvikling. Men det
giver rigtig god mening for hende at
hjælpe andre unge med at blive sikre
på deres valg om et fag, der ganske
ofte får meget hårde ord med på vejen.

Uddannet: Social- og sundhedshjælper, social- og sundheds
assistent og sygeplejerske.
Pt i gang med erhvervspædagogisk diplomuddannelse

Hvad laver du i dit arbejde?
Jeg underviser grundforløbseleverne på sosu skolen i Kolding. Her
er mit arbejde meget varierende
og jeg kan få lov til at udforske
både min faglige, personlige og
kreative side. Jeg sætter en stor
ære i at eleverne skal gå hjem
med en følelse af at være set, hørt
og forstået og at de ikke oplever
undervisningen som lang og svær.
Jeg går altid. Gerne andre veje
end de traditionelle, og jeg synes
dagen har været fuldendt hvis vi
alle har fået både grint sammen,
rørt os og sammen og lært noget
sammen. Jeg lærer noget nyt hver
dag som underviser.

”

Det giver rigtig god mening for
mig at være ”tilbage”, hvor jeg
selv startede som 15-årig. Det
giver mig mulighed for at byde
ind med min egen historie og
min faglighed. Jeg håber, min
historie kan inspirere mange
til at vælge social- og sundhedsuddannelserne og udvikle
sig inden for faget.
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