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PRAKTIKANT VID CLL 

 

Mejlet ramlade in. Platsen var säkrad och den efterlängtade finansieringen var klar. 

Ansökningen hade gått igenom och intervjun var godkänd. Grönt ljus för mars och april. 

Beslutet printades ut, skrevs under och mötesdatum bestämdes. Deltagarmålet från finansiären 

var lagt och framtidsutsikterna var goda. Projektet praktikant på CLL körde igång. 

Till projektkoordinator utsågs en tjej på 23 år. Hon var i slutskedet av dubbla studier och i 

behov av en sista praktik för att komma vidare i jakten på examen. Projektet hade fått 

lönemånader tillräckligt så man kunde anställa praktikanten och där gick officiellt startskottet 

för ett lyckat projekt. 

I planeringsstadiet kom det förslag på många duktiga utbildare, men projektet valde att lägga 

krut på utbildare som var eftertraktade, men samtidigt väldigt omtyckta och hade ett gott rykte 

om sig. Under det första projektmötet beslöt man att hyra in två utbildare. Projektets 

huvudföreläsare blev därmed Torbjörn, rektorn som praktikanten hela lågstadiet var 

bombsäkert övertygad om att var författaren till julevangeliet och finskaläraren Camilla, som 

rättade praktikantens första finskaprov, kvinnan lika stilig nu som då. 

Under det andra projektmötet var alla överens om att ta in utbildare för att hålla i trådarna för 

några workshoppar. Efter intensiva diskussioner togs beslut om att anlita fem inspirerande 

kvinnor, som under projektets gång skulle kunna ge sin syn på arbetet och bidra med 

uppdaterad och viktig information. Dessa kvinnor hade alla många egna projekt på gång, men 

var samtidigt villiga att hjälpa praktikanten med att komma igång och göra det bästa av 

projektet. Dörrarna stod alltid öppna och fanns det inte svar på praktikantens frågor så löstes 

problemen tillsammans. I tuffa tider samarbetades det och hejaropen hördes mellan rummen. 

När nerförsbacken var ett faktum hördes skratten från kaffepauserna och kreativa idéer föddes 

om vart annat. 
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När de första pusselbitarna smärtfritt fallit på plats var det dags att ta tag i det praktiska 

planeringsarbetet. Utrymmen skulle reserveras, matarrangemangen lösas och programmet 

skulle skickas ut. Mitt i planeringen var det dags för mellanrapportering och praktikanten 

försökte febrilt komma ihåg allt som redan gjorts under projektets gång. Deltagarantalet var 

under kontroll och budgeten hade följts. Tursamt nog flöt arbetet på så långt och praktikanten 

fortsatte med att ta emot anmälningar, fixa konferensmaterial och skriva ut skyltar. 

Vid projektets tredje möte hade många tillfällen hållits runtom i Österbotten. Praktikanten 

hade kommit in i jobbet och flitens lampa lyste. Kursutvärderingarna från de senaste 

tillfällena var sammanställda och utbildarna hade fått sin kilometerersättning. Projektets 

slutrapportering knackade på dörren och statistiken skulle gås igenom. 

Det närmade sig slutet. Praktikanten var mer än nöjd med arbetet som hade blivit gjort under 

ett så kort projekt. Målen var nådda och finansiärerna var positiva. Kaffepauserna avlöste 

varandra och de sista punkterna på listan bockades av. Praktikanten packade ihop sina saker, 

städade skrivbordet och tackade för sig. 

Att avsluta ett projekt med ett leende på läpparna är en fin känsla. Att dessutom avsluta det 

med nya kontakter, lärorika erfarenheter och många skratt och roliga stunder i bagaget känns 

ännu finare. Praktikanten tackar ödmjukt för insikten och välkomnandet bland teamet på CLL. 

Tackar för att huvudföreläsarna inom projektet tog sitt jobb på allvar och var både 

inspirerande och skickliga ledare. Praktikanten tackar även för att allas dörrar alltid stod på 

glänt och för att kaffepauser är kreativa avbrott i arbetsdagen. 

Projektet Praktikant på CLL avslutat. 

Ida Ahlbom 

 


