Gail Laursen

Fra sangstjerne i Kina
til social- og sundhedshjælper i Horsens
Det stod ikke skrevet i stjernerne, at
filippinske Gail Laursen skulle arbejde
som social- og sundhedshjælper i Horsens. I 2002, da hun var i fuld gang
med en sangkarriere, der blandt andet
indebar koncerter i Japan og Kina for
op til 20.000 tilskuere, mødte hun en
mand fra Horsens. Sød musik opstod,
og hun måtte tage sit liv op til revision.
”Jeg opgav alt, hvad jeg havde, og
fulgte med kærligheden til Danmark.
Min mand og jeg ville gerne have børn,
og det var for hårdt både at passe
sangkarriere og børn.”

Taler mange sprog
Noget af det første, Gail gjorde efter
ankomsten til Horsens var, at gå på
sprogskole. I forvejen taler hun foruden filippinsk både japansk, kinesisk,
spansk og engelsk, så det faldt hende
relativt nemt at lære dansk. På 9 måneder tog hun et danskkursus, der var
beregnet til at tage 3 år.
Derefter begyndte hun at arbejde på
daghjemmet Præsthøjgården som
afløser, og det skulle vise sig at blive
en øjenåbner for Gail, der fandt ud af,
at pleje- og omsorgsfaget var noget for
hende. Hun besluttede sig derfor for at
tage uddannelsen som SOSU-hjælper,
og allerede inden hun dimitterede, blev
hun tilbudt et job på Lindehøj Plejecenter, hvor hun nu har arbejdet i 10 år.

14 Et fag – mange ansigter

”

Jeg elsker at hjælpe ældre
mennesker. Det er ligesom at
hjælpe mine bedsteforældre.
Man kommer jo tæt på beboerne. Nogle er jeg kommet
ved nu igennem mange år, så
det kan godt være lidt hårdt,
når man mister dem. Men
det giver stor glæde og god
samvittighed at kunne hjælpe
andre, og jeg kan se, de ældre
bliver glade, når jeg kommer,
fortæller Gail.
En nærværende pleje med
hyggestunder

det også godt socialt i pauserne. Jeg er også rigtig glad for,
at jeg har en god planlægger,
der altid har fokus på, at jeg
kan balancere mit arbejdsliv
og privatliv på en god måde.
Igennem årene har Gail bygget videre
på sine kompetencer ved at deltage i
diverse kurser. Arbejdet som SOSUhjælper fordrer nemlig brede faglige
færdigheder i alt fra dokumentation
og velfærdsteknolgi til god pleje og
omsorg. Og hendes kollegaer ved, at
det er Gail, man går til, når der er noget
med teknologien, der driller. Hun er
altid klar til at give en hjælpende hånd.

En god pleje for ældre betyder for Gail
at kunne give de ældre dét, de har brug
for. Hun oplever dagligt, hvordan 5
minutter ekstra kan give rigtig meget
glæde. Så når tiden ellers tillader det,
sætter Gail sig ned og har en hyggestund med beboerne. Indimellem
synger hun også for dem – det elsker
de. Gail holder også meget af det
tætte samarbejde med kollegaerne på
arbejdspladsen.

”

Det har stor betydning, at vi
har et godt og tæt kollegialt
samarbejde. Vi hjælper og
støtter hinanden. Og så har vi
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En af de ældste borgere som Gail
passer, er fyldt 106 år.

Hvad laver du i dit arbejde?
Min hverdag på arbejde er at hjælpe de ældre borgere med personlig
pleje, rydde op, give medicin, lave
forflytninger og anrette mad. Der
er også tid til hygge og aktiviteter
med borgerne.

