Vår-sommarjobbet i Sverige
Mat, barn och djurpark, jag kan inte tänka mig en bättre kombination. Mitt första
sommarjobb i Sverige var att laga mat med barn.
Det var faktiskt i våren då jag fick ett email
om att jag skulle börja jobba. Inte konstigt
med tanke på att man ska vara beredd att
instruera och stödja barn innan man jobbar
med dem. Sista fredagen i maj månad åkte
jag till Ästad 4H-gården för att lära mig hur
man handskas med barn, träna på första
hjälpen och studera olika allergier som barn
kan ha på grund av olika matingredienser.
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var snälla och hade stor motivation att få
information om arbetet. Dagen efter kunde
alla lära sig om olika spel för att tillämpa med barn samtidigt som vi fick chansen att grilla
mat bredvid sjön. Sista dagen i helgen åkte vi till Falkenberg för att träffa en kock som lärda
oss att laga olika maträtter som vi skulle göra med barn under sommaren.
I juli började det riktiga sommarjobbet i Ankarskolan i Träslövsläge nära Varberg under två
veckor. Först träffade vi ungar och vi introducerade oss själva. Varje dag gjorde vi frukost,
mellanmål och lunch. Tillsammans kunde barn läsa recept, tillämpa instruktioner och förstå
vetenskapen bakom mat. Vi fick chansen att berätta för dem om varierade tips kring
matlagning. Vi bakade till och med morotskakor två fredagar då vi tog emot föräldrarna som
kunde smaka på sina barns bakning. Det var obeskrivligt att titta på barnen medan de
ansträngde sig när de hackade olika ingredienser, använde ugnen och även diskade. Under
två onsdagar åkte vi dessutom till Stättareds 4H-gården efter frukosten där barnen kunde
utveckla sina kunskaper om boskap. De var lediga dessa två dagar, vilket innebar att vi
lagade mat medan de iakttog oss. Det var underbart att svara på deras frågor som visade hur
ambitiösa och intresserade de var.
Att vara i naturen var roligt, att kunna laga mat var roligare, men att få vänner och träffa
skickliga barn var det roligaste jag var med om under hela sommaren. Jag skulle aldrig
glömma det första jobbet jag fick här i Sverige, eftersom tre veckor gav mig stor mängd
information om landet i vilket jag har varit i ett och ett halvt år. Jag hade chansen att lära
mig mycket om bland annat svenska matvanor och Sveriges land, samtidigt som jag kunde
hjälpa barn som är vår framtid. Jag kände att jag medverkade till förbättring av deras arbete
och tankar. Jag är verkligen tacksam för den här fina möjligheten jag kunde uppleva.
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