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Lindesnes

Ida Wager (t.v)
og Mia Friis har
startet
ungdomsbedriften Alti
VennSkap. Det
setter Brita
Wenk Wolf og
Tom Egil Skrøvje
ved Mandal
sykehjem stor
pris på. De får
nå besøk av
ungdommer
hver lørdag
fremover. FOTO:
HILDE WØHNI
JOAKIMSEN

Ung bedrift med varmt budskap
Ida Wager og Mia
Friis ved Skap
Kreativ Folkehøyskole har startet
ungdomsbedrift
som skal gi
brukerne ved
Mandal sykehjem
et lørdagstilbud.
– Dette er helt fantastisk, sier
Kirstin Slotten Staurseth, enhetsleder ved Mandal sykehjem.
– En slik jobb er både givende
og gøy, og vi blir kjent med mennesker i Mandal, sier Ida Wager
og Mia Friis.
De to unge jentene ved Skap
tok initiativ tidligere i høst til
en ungdomsbedrift der fokuset
er bærekraftig sosialt entreprenørskap, hvor de skal være på
Mandal sykehjem hver lørdag
for å gi brukerne et tilbud.

Arbeidsplasser

Bakgrunnen for ideen er at Ida
Wager har jobbet tre år i GenerasjonM i Oslo, som er et ideelt selskap som skaper arbeidsplasser
for unge, og bidrar til økt livsglede blant eldre.
Dette arbeidet har vært så givende for henne at hun hadde
lyst å skape det samme i Mandal. Ida fikk med seg medelev på
Skap, Mia Friis fra Lørenskog,
som perfekt partner, og sammen
skapte de Alti VennSkap.
Med en så god idé og godt pågangsmot hadde ikke gründerne
Ida Wager og Mia Friis tid til å
vente på en eventuell støtte fra
det offentlige, derfor ville de få
med seg samfunnsengasjert næringsliv som så nytten og gleden i å være med på dette. De

bestemte seg for å banke på to
dører for å komme i gang: Mandal Sykehjem og kjøpesenteret
Alti.
Begge sa ja.
Konseptet går løs på to samfunnsutfordringer:
∫ Gi ungdom verdifullt deltidsarbeid.
∫ Gi trengende og eldre et ungdommelig friskt pust i hverdagen.

Ikke i tvil

Rune Juliussen på Alti var ikke
tvil da han ble spurt om Alti ville
være med på å finansiere prosjektet.
– Dette er en genial idé, som
traff meg midt i hjertet. Det er
unikt, personlig og har et flott
budskap. Jeg gikk til høyeste
hold i kjeden med denne ideen.
Vi fikk ja, og jeg håper dette kan
spre seg til flere steder, sier Juliussen.
– Selv om vi er et kommersielt selskap så har vi et brennende engasjement for samfunnet,
både unge og eldre. Dette er i vår
ånd, det er viktig for lokalsamfunnet at vi omfavner hverandre
på tvers av generasjoner og arbeidsplasser, sier Juliussen, og
får full støtte fra enhetslederen
på Mandal sykehjem.
– Vi er et livsgledehjem, og
dette er som hånd i hanske for
oss. Et møte mellom generasjoner på lørdager er flott. Vanligvis er lørdager stille dager her
på sykehjemmet, og at de unge
ønsker å aktivisere og være
sammen med brukerne er så
flott. Vi burde være flinkere til
å samarbeide på tvers, sier Kirstin Slotten Staurseth.
– Vi har blitt så godt mottatt
av alle, og nå oppfordrer vi ungdommer som har lyst til å være
med på dette om å ta kontakt.
De vil få både lønn og få denne
jobben oppført på CV-en, sier Ida
Wager og Mia Friis i Alti VennSkap, som de mener er et godt
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Dette er en genial
idé, som traff meg
midt i hjertet.
Rune Juliussen, Alti Mandal

eksempel på et prosjekt som
knytter ungdom, næringsliv og
sykehjem sammen i noe som alle
har glede av.

Pågangsmot

Aleksander Lien er daglig leder i
Ungt Entrepenørskap Agder, og
synes Alti VennSkap er er godt
eksempel på ungt pågangsmot.
– Gjennom vårt samarbeid
med blant andre Brønnøysundregisteret, Skatteetaten,
Sparebanken Sør og Finans
Norge har vi i denne sammenheng kun bidratt med rammer
for stiftelsesmøte, registrering
og bedriftskonto, sier Lien.
Han mener Skap gjennom
egne fag legger godt til rette for
kreative prosesser, utvikling av
forretningsideer og forretningsmodellering.
– Her har elevene identifisert
en utfordring i nærmiljøet, definert problemstillingen og jobbet frem en tjeneste. Det betyr
at elevene ikke bare lærer gjennom å gjøre, men lærer gjennom
å skape verdi for andre er viktig,
sier Lien.

Aleksander Lien, daglig leder i Ungt
Entrenpenørskap Agder.
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– Det er flott at Alti Mandal
responderer så godt på et slikt
initiativ – dette gir elevene verdifull erfaring på at det gjennom
kritisk tenking og problemløsing, godt forarbeid kombinert
med risikovilje, skal lønne seg å
prøve, avslutter Lien.
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