
    

   

Maram Fallah Shama, 17 år 

Min upplevelse på Lindgårdens äldreboende 

Att jobba inom vården samt med äldre människor är det bästa som man kan göra i hela sitt 

liv. Jag har fått möjligheten och testa tre veckors jobb på Lindgårdens äldreboende i Varberg. 

Mina tre veckor gick väldigt snabbt det kändes som tre dagar, jag önskade att tiden var 

längre. 

Jag jobbade på avdelning A med bara härliga damer, och mina kollegor var väldigt snälla och 

trevliga mot mig. Mina arbetsuppgifter var främst i köket där  jag fick servera frukost och 

fixa disken. På avdelning A var det åtta damer några av dem var dementa. Jag gick även ut på 

långa promenader där jag snackade djupt och om allt möjligt med damerna. 

Under en promenad när jag pratade med en dam som var väldigt speciell för mig så berättade 

hon om sitt liv. Hon sa att det hon ångrade mest i sitt liv var att hon inte levt det fullt ut när 

hon var ung och frisk. Den stunden fick mig att vara tänka efter och våga leva mitt liv fullt ut 

så att jag inte ångrar något när jag blir äldre. 

De tre veckorna som jag har fått av feriearbete inom kommunen, har förbättrat min 

uppfattning av livet. Livet är kort och tiden går fort, man ska passa på att göra sitt bästa 

eftersom alla bra stunder kommer bli till minnen när man blir äldre. Jag fick höra många 

roliga och sorgliga minnen som damerna mindes från deras ungdom. 

Varje gång jag hjälpte dem äldre med en liten grej blev de väldigt glada och tacksamma. Det 

var en dam som visade mig ett album med massa gamla bilder som hon har tagit på sina barn. 

Hennes glädje när hon visade mig bilderna gjorde mig väldigt glad, hon berättade för mig hur 

mycket hon älskar dem. 

Jag har blivit en annan person efter att jag har jobbat på 

äldreboendet. Jag har fått mer förstående och respekt samt är 

mycket snällare och trevligare runt äldre personer. Nästa 

sommar kommer jag söka jobb på Lindgårdens äldreboende 

igen. 
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Till sist vill jag tacka kommunen för denna möjlighet jag fått och för att jag fick lära känna 

damerna från Lindgårdens äldreboende. 




