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Michael Glovinski står for kontakten med alle de unge i lommepengeprojektet. Foto: Hans Jørgen Johansen

AF FREJA CZAJKOWSKI
freja.czajkowski@sn.dk

HEDEHUSENE: Michael Glovin-
ski står og skralder gulerød-
der ved vasken i Pavillonen i 
Charlottekvarteret.

»De støvsuger alt spiseligt, 
når de kommer. Så jeg tæn-
ker, at gulerødder er bedre 
end småkager,« siger Michael, 
som er projektmedarbejder på 
Lommepengeprojektet i kvar-
teret.

De gulerodspisende menne-
sker, han snakker om, er de 
unge som om en halv times 
tid kommer forbi for at tje-
ne nogle lommepenge. Siden 
2011 har unge mellem 13 og 
16 år fra Charlottekvarteret 
kunne melde sig til Lomme-
pengeprojektet. Her bliver de 
sat i arbejde i nogle timer om 
ugen for til gengæld at tjene 
lidt lommepenge.

»Vi prøver at give dem 
en indførsel i arbejdslivets 
glæder. Vi forbereder dem 
på, hvad de kan møde, om-
gangstonen og hjælper med 
ansøgninger,« siger Michael 
Glovinski.

I weekenden arbejder han 
på et skole- og behandlings-
hjem, men hver tirsdag og 
onsdag kan man møde ham i 
pavillonen ved siden af aktivi-
tetshuset i Charlottekvarteret. 

»Jeg gik ind i projektet, 
fordi jeg synes, det lød rig-

tig spændende. Og så er det 
nogle hyggelige og rare unger,« 
siger han.

Melissa og Betül på hen-
holdsvis 14 og 15 år, er de 
første til at møde op i dag. 

»Skriver du os op,« vil de 
straks høre. 

Michael Glovinki har en 
liste, hvor han skriver deres 
mødetider op på, så de unge 
kan få penge for de timer de 
arbejder. De må højst arbejde 
to timer ad gangen og mak-
simalt fire timer på en uge.

Vil vedligeholde området
Melissa og Betül tager en gu-
lerød hver, mens de kigger på 
sedlen.

»Vi er med i lommepenge-
projektet for at tjene penge og 
være ude i området. Vi er med 
til at vedligeholde området,« 
siger Melissa, og Betül tilføjer:

»Jeg kunne ikke forestille 
mig, hvordan her ville se ud, 
hvis projektet ikke var der.«

Ungerne får opgaver som 
at ’hapse’, som de kalder det 
at samle skrald, feje, hænge 
posters op, dele flyers ud og 
hjælpe ved arrangementer.

Engang imellem ringer nog-
le ældre beboer også ind, hvis 
de har brug for hjælp til ek-
sempelvis at ordne have. Så 
betaler de penge til projektet 
til gengæld.

Melissa og Betül står klar 
til at få dagens opgave.

»I skal...,« når Michael lige 
at sige, før Melissa supplerer:

»Hapse?«
Melissa og Betül finder hver 

en ’hapser’, en gribetang til at 
samle skraldet op med, og en 
sort sæk.

»Jeg tror, de skal til efter-
syn, de her hapsere,« siger 
Melissa til Michael, som må 
binde snoren strammere på 
Betüls gribetang.

I mellemtiden er de næste 
par unge mødt ind. Ifølge Mi-
chael kommer de dryssende i 
hele tidsrummet. Der er ikke 
nogen aftale om, at de skal 
møde op. Det bestemmer de 
selv, så Michael ved aldrig 
helt, hvor mange der kommer. 

»Der er arbejde, som skal 
gøres, og så er der arbejde, 
der vil være godt at få gjort. 
Førstnævnte bliver først delt 
ud.«

Normalt er der arbejde til 
alle, men om vinteren, da der 
var masser af sne, kneb det 
med at finde nok opgaver til 
de unge.

Økonomiaftener
Men det er ikke kun lomme-
penge, Michael Glovinski og 
Lommepengeprojektet hjælper 
til med.

»Vi holder økonomiaftener 
med lommepengeungerne, 
hvor der er en økonomisk 
rådgiver,« siger Michael og 
fortsætter:

»Vi lærer dem, hvad de for-
skellige ting på lønsedlen be-
tyder og svarer på spørgsmål 
om skat, ferie og feriepenge.«

De forsøger også at give 
de unge et indblik i arbejds-
livet ved at tage dem ud på 
virksomhedsbesøg. Denne 
kontakt med virksomheder 
giver også praktik eller efter-
middagsjob til nogle. 

Lige nu er der 35 unge 
indskrevet, men kun 22-24 er 

aktive, og Michael skyder på, 
at der har været omkring 150 
unge igennem siden projektet 
startede op i 2011.

»Når vi møder dem i kvar-
teret, siger vi ’hey, du er da 
ikke en del af lommepenge-
projeket. Skal du ikke det’,« 
siger Michael. Andre kommer 
af sig selv og siger, at de snart 
er 13 og gerne vil være med.

Projektet har givet med-
arbejderne i pavillonen en 

større kontakt med de unge 
i området.

»Vi har en rigtig god dialog 
med dem,« sige Michael. 

Og så er der også en an-
den fordel ved lommepenge-
projektet. 

»Grafitti og hærværkskon-
toen er faldet de år, hvor de 
unge har ansvar for at gøre 
rent. De passer bedre på deres 
område,« siger Michael. 

Mindre hærværk  
og lommepenge til de unge
ARBEJDER FOR LOMMEPENGE. I snart fem år har unge i Charlottekvarteret kunnet tjene lommepenge ved 
at udføre arbejde i området. Det har givet mindre graffiti og hærværk og en god kontakt med områdets 
unge. 

De unge i projektet er med til at holde kvarteret rent for skrald.  
Foto: Hans Jørgen Johansen


