årets kollega

Støttede og
opmuntrede
syg kollega
Årets kollega er fundet. Valget faldt på fængselsbetjent
Jan Severini fra Arresthuset i Nykøbing Falster, som
over flere år viste sig enestående omsorgsfuld over for
en sygemeldt kollega.
Af Andreas Graae

”Jan har ydet en kæmpe indsats igennem snart to år med at
støtte, trøste, opmuntre, være bisidder og i det hele taget bare
’være der’ for en kollega, som har gennemgået en utrolig svær
periode af sit liv.”
Sådan lyder indstillingen af fængselsbetjent Jan Severini til
Årets kollega. Det er tillidsmand i Arresthuset i Nykøbing Falster, Peter Steen Hansen, som har indsendt den til forbundet.
Den sygemeldte kollega blev efterfølgende afskediget helbredsbetinget. ”Men han er ved godt mod. Og jeg er ikke et øjeblik i
tvivl om, at Jan bærer en kæmpe del af æren for dette,” siger
Peter Steen Hansen.
Jan Severini har ifølge tillidsmanden ydet en indsats og støtte,
som ligger helt ud over, hvad man normalt ville forvente af en
kollega. Dette har konkret betydet, at kollegaen er på vej til at
komme videre i sit liv på en god måde.
”Man kan kun ønske sig en kollega som Jan, hvis man en dag
skulle stå i en lignende situation,” siger Peter Steen Hansen.
Da kollegaen gik ned med stress og fik erklæret PTSD, frabad
han sig at blive kontaktet. Men det accepterede Jan Severini
ikke. Han ringede, kom på besøg og tog på fisketure med den
stressramte kollega.
”Det gjorde mig tryg, at Jan holdt kontakten til ham. Det ved jeg,
at han satte stor pris på,” siger Peter Steen Hansen.
En glædelig overraskelse
Alt ånder fred og ro, da fagbladet ankommer til Arresthuset i
Nykøbing Falster en sen februar-aften sammen med tillidsmanden, arrestforvareren og fællestillidsmanden for de sjællandske
arresthuse, Henning Mørck.
Planen er at tage den intetanende prismodtager på sengen. Og
Jan Severini aner da heller intet, så stor er forbløffelsen, da der
pludselig står fire velvoksne mænd i arrestens trange vagtstue.
”Nå, det havde du nok ikke regnet med,” buldrer hans kollega,
Steffen Helvig, som i løbet af aftenen har gjort sit bedste for at
lade som ingenting.

Fra venstre: Steffen
Helvig, Henning Mørck,
Jan Severini, Jimmy
Padtoft og Peter Steen
Hansen.

”Jan er den bedste kollega, jeg har,” siger han til fagbladet. ”Han
er god og behagelig at tale med, ligegyldigt hvad det er. Man kan
altid komme til ham med sine problemer og få et godt råd med
på vejen.”

Hans arrestforvarer, Jimmy Padtoft, er af samme mening: ”Han
er en loyal og empatisk kollega, og han har virkelig fortjent
denne anerkendelse.”
Da Jan Severini får overrakt det indrammede diplom, blomster
og et gavekort, er smilet stort, og måske aner man en mikroskopisk tåre bag brillen.
”Tusind tak. Det er jeg virkelig glad for,” siger han. Da fagbladet
vil høre, hvorfor han tror, han har fået titlen som Årets kollega,
fortsætter han: ”Jeg går ud fra, at det har noget at gøre med, at
jeg har taget mig af John [den sygemeldte kollega, red.]. Det var
helt naturligt for mig. For mig handler det om at være en god
kollega og om at være ærlig. At turde sige tingene ligeud – og at
turde være et menneske og ikke bare en uniform.”
Efter solide håndtryk, klap på skulderen og varme lykønskninger siger Henning Mørck halvt henvendt til kollegaerne og halvt
til fagbladet: ”Jeg kan jo kun erklære mig stolt af, at det er en
af mine drenge fra arresthusene, som bliver den første til at
modtage titlen som Årets kollega. Godt gået!”

Tak for jeres indstillinger
til Årets Kollega
Det har været temmelig svært at pege på en enkelt person
til titlen som ’Årets kollega’. Vi har nemlig fået ti rigtig
gode indstillinger. Tak for det!
Fængselsbetjent Aage Vestergaard Sørensen fra Statsfængslet Renbæk er en opmærksom kollega, der slet ikke
kan lade være med at tage del i sine kollegaers ve og vel.
Fængselsbetjent Brian Rose fra Statsfængslet i Nyborg
står altid forrest, støtter altid op og er altid klar med en
hjælpende hånd.
Fængselsbetjent Søren Skerra fra Statsfængslet i Vridsløselille gør et fantastisk stykke arbejde.
Fængselsbetjent Troels Andersen i Statsfængslet i Nyborg
er altid hjælpsom og professionel og indgyder ro, når der
er alvorlige episoder.
Overvagtmester Torben Givskov i Arresthuset i Holstebro
er den bedste kollega, som indstilleren har mødt i sine 29
år i Kriminalforsorgen.
Fængselsbetjent John Rasmussen fra Anstalten ved
Herstedvester er altid klar til at hjælpe kollegaer, som
har brug for hjælp, og han følger alle sager til dørs.
Fængselsbetjent Jonas Kjær Nielsen i Københavns
Fængsler engagerer sig i sin arbejdsplads og tager ansvar.
Fængselsbetjent Kurt Rosenfeldt fra Statsfængslet på
Søbysøgård er altid positiv og møder alle med et smil og
en sjov bemærkning.
Overvagtmester Kurt Vernersen fra Arresthuset i
Hjørring har været med til at binde samarbejdet mellem
medarbejdere og ledelse sammen i en meget svær tid.
Tillykke med de flotte skudsmål til alle!
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