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Her kommer børn og unge altid i første række
BUGHI er et socialpædagogisk tilbud i Slagelse til børn og unge, der er udfordret i livet. Indehaverne Trine Niemann og
Louise Lages tilgang til opgaven, har sikret dem et tilbud i vækst, hvor trivsel for både børn, unge og familier hele tiden
er i fokus. Nu er de en af tre nominerede til Slagelse Erhvervscenters Iværksætterpris 2018
Det er dagligdags udfordringer som virksomhedsejere og
arbejdsgivere, der vendes over
bordet i BUGHIs lokaler på
Kastanievej i Slagelse. Men
hele tiden bliver børn og unge
omtalt og fremhævet. Der hersker nemlig ingen tvivl:
- De kommer altid først,
lyder det fra Trine Niemann
og Louise Lage, hvis hjerter
tydeligvis banker for den indsats, BUGHI yder.
Derfor har de det også lidt
svært med at se på sig selv
som iværksættere og tale om
vækst. Men at blive nomineret
til Iværksætterprisen 2018, gør
dem alligevel stolte.
- Vi vil rigtig gerne lave det
her arbejde bedst muligt. Vi
knokler 40-45 timer om ugen
for at skabe noget meningsfyldt, der gør en forskel. Og
så føles det rart at få den
anerkendelse, siger Louise
Lage.
- Vi er stolte, men også
ydmyge omkring det, tilføjer
Trine Niemann.

- Vores fornemmeste opgave er, at gøre os unødvendige,
forklarer Louise Lage.
Det sker gennem personlig udvikling med BUGHI som
sikker guide på rejsen.
- Det er en lang og sårbar
proces for mange. De er udfordrede på alle parametre, bl.a.
på ensomhed og lavt selvværd,
der er meget tabubelagte emner. Men det er børn og unge,
som gerne vil, understreger
Louise Lage.

Som selvstændig, privat udbyder har Bughi en række fordele, som Trine Niemann og Louise Lage har succes med.

Individuelle forløb
BUGHI blev startet i 2016 af
Trine Niemann. Et halvt års
tid senere kom Louise Lage
til, og i dag er yderligere to
fastansatte pædagoger samt
et par håndfulde timelønnede
tilknyttet BUGHI.

Som samarbejdspartner
med kommuner, arbejder
BUGHI med individuelle forløb for familier samt børn og
unge i alderen 8-23 år, der er
udfordret i livet. Det er som
oftest børn og unge, der har
oplevet omsorgssvigt, har de-

pression eller en anden diagnose, er ude i kriminalitet eller
misbrug eller bare har svært
ved at få selv helt basale ting
i livet til at hænge sammen,
som at møde i skole, starte en
uddannelse eller klare sig på
egen hånd.

Trivsel og tillid
BUGHI har et godt og tæt
samarbejde med sagsbehandlere i kommunen, men
samarbejder også med skoler,
institutioner, behandlingssteder m.fl. for at opnå det bedst
mulige resultater.
At BUGHI oplever succes
med deres arbejde, skyldes
flere ting.
Trivsel er et nøgleord – trivsel hos de ansatte, så de arbejder bedst muligt for børnene
og de unge, men også trivsel

hos netop dem, der har brug
for hjælpen.
Hos BUGHI lægges der et
stort arbejde i at finde det
bedste match mellem ansat,
børnene og de unge, og her
er tillid en mærkesag.
- Vi er nysgerrige på dem
og deres historie. Og vi er altid ærlige, vi har ingen skjult
dagsorden overfor dem, forklarer Louise Lage.

Fordele som selvstændig
Som selvstændig, privat udbyder har BUGHI en række fordele, som Trine Niemann og
Louise Lage har succes med.
- Vi bestemmer selv, hvornår vi vil arbejde, vi har egen
handlekraft og vi er ikke underlagt sagsgange.
- Det her er det mest meningsfyldte job for os, lyder
det samstemmende fra Trine
Niemann og Louise Lage, der
desværre ikke ser at mængden af børn og unge, der bliver
udfordrede på livet, falde i de
kommende år.

Udlejning af mandskab i fortsat vækst
Iværksætteri lå egentlig ikke i kortene for Jesper Larsen, men med en stålsat tro på at kunne
gøre tingene anderledes, blev JBL Udlejning ApS, der sender rejsemontører til Grønland og tilbyder blikkenslagerarbejde, en realitet. Nu er virksomheden for andet år i træk en af tre nominerede til Slagelse Erhvervscenters Iværksætterpris
- Det er ikke mængden af
folk, men kvaliteten af folk,
der tæller hos os, siger Jesper Larsen, der som indehaver af JBL Udlejning ApS
med hjemsted i Dalmose og
kontor i Slagelse, er genganger
i kategorien Iværksætterprisen under Erhvervs Awards,
der i år afholdes fredag den
9. november.
- Det er en cadeau til os at
være med for andet år i træk.
Det betyder vi kan komme ud
og vise, vi er professionelle,
siger virksomhedsejeren, der
kan notere sig for vækst igen
i år – både placeringsmæssigt

og i antal solgte timer. JBL Udlejning ApS formidler arbejdskraft i form af rejsemontører
til Grønland. Som herhjemme,
er der også god gang i byggebranchen i Grønland, så der er
brug for håndværkere i ordets
bredeste forstand.

Faglighed er i højsædet i formidlingen.
– I stedet for bare en ekstra
hånd, får du en, du selv ville
have valgt, siger Jesper Larsen, der ser sin virksomhed
mere som en HR afdeling
fremfor et vikarbureau.
Som fagudlært blikkensla-
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ger har Jesper Larsen egen
førstehåndserfaring fra arbejde med små og store projekter.
Det giver ham en fordel i JBL
Udlejning ApS, idet han har
en god indsigt i, hvad det er
for en type arbejdskraft entreprenører efterspørger. Det
sikrer en bedre formidling af
mandskab.
Og håndværkerfaget har
Jesper Larsen ikke helt lagt
på hylden, idet han arbejderd
som blikkenslager via JBL Udlejning ApS.
Virksomheden arbejder
kontinuerligt på at finde nye
markeder og entreprenører til

mandskabsudlejning. Norge
er et af de lande, Jesper Larsen
har kig på som vækstområde.
Samtidig skal der hele tiden
arbejdes på at finde kvalificeret arbejdskraft, som samtidig
er villig til at varetage jobs
udenfor landets grænser.

Jesper Larsen, JBL Udlejning ApS.
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