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Det er 11 år siden, at 
Per Wittendorff  An-
dersen blev ansat i et 
skånejob som pedel-
medhjælper på Esper-
gærde Gymnasium og 
HF. Det har været en 
stor gevinst, fortæller 
hans kollega Ole Jen-
sen. - Når Per siger no-
get, lytter eleverne til 
det på en helt anden 
måde, end når vi an-
dre gør.  

Af
Tine Zedeler

t.zedeler@hdnet.dk

Foto: 
Lars Johannessen

fotolars@hdnet.dk

ESPERGÆRDE: Der er nogle 
mennesker, der har en evne 
til at sætte et aftryk på omgi-
velserne i særlig grad og få 
det bedste frem i de l este. 
Den evne har 44-årige Per 
Wittendorf  Andersen, i dag-
lig tale kaldet Per Pedel. 

- Når Per stiller sig op som 
DJ, lyder der et brøl fra salen. 
Alle kender og elsker Per, 
fortæller 3.g-eleven Frederik 
Stener Pedersen, som er 
medarrangør af blandt an-
det caféaftener og fester på 
gymnasiet, hvor Per Pedel, 
som har en musikalsk åre, 
jævnligt bliver brugt som DJ 
ved siden af pedelarbejdet. 

- Per er en del af gymna-
siet. Alle kender ham. Han 
roser os altid og snakker 
med os. Han er en rigtig hyg-
geonkel, fortæller elevråds-

formand Hannah Wagner 
Höegh, 3.g.

Altid et "god morgen"
En glæde der er gensidig, når 
man spørger pedelmedhjæl-
peren selv.

- Jeg er glad for mit arbej-
de. Min plads er her. Jeg bor 
tæt på, jeg har kun syv mi-
nutter til job og møder kol-
legaer og elever. Når jeg mø-
der ind om morgenen, er der 
altid nogen, der siger: "God 
morgen Per", siger Per Wit-
tendorf  Andersen, som er 
bosat i Bofællesskabet By-
bjerggård ved Hovvej, som 
hører ind under det Social-
pædagogiske Udviklings-
center SPUC. 

Per Wittendorf  Andersen 
er ansat i en stilling tre dage 
om ugen fra mandag til ons-
dag på Espergærde Gymna-
sium og HF.

Ansættelsenblev indledt 
med en erhvervspraktik for 
11 år siden. Inden da havde 
Per Wittendorf  Andersen 
været tilknyttet en stilling 
med at lave radio i multime-
dieværkstedet i Esbønderup 
under Center for Job og Op-
levelse.

- Det var meningen, at jeg 
skulle være i praktik i fem 
uger. Men der gik højst i re-
fem dage, så i k jeg at vide, at 
jeg godt kunne blive her. Jeg 
blev bare så glad, fortæller 
han.

Mindre skrald
En af de arbejdsopgaver han 
blev ansat til var at hjælpe 
med at holde skolen ren. Ele-
verne havde for uvane at 
smide skrald ud af vinduet, 
fortæller kollega og pedel 

Ole Jensen som sammen 
med Ib Nicolajsen udgør det 
faste pedelteam på skolen. 

- Der gik utroligt hurtigt 
med ikke at kaste så meget 
skrald ud af vinduet efter Per 
blev ansat. Eleverne syntes, 
at det var synd, at han skulle 
gå og rydde op efter dem, 
fortæller Ole Jensen. 

Ikke den sure pedel
Det med at holde skolens 
områder rene er fortsat en af 
de arbejdsopgaver, der har 
Per Wittendorf  Andersens 
opmærksomhed. Det sker 
også jævnligt, at han stiller 
sig op til morgensamling for 
at fortælle, hvilke klasser der 
har været gode til at rydde op 
efter sig i løbet af ugen. 

- Når Per siger noget, lytter 
eleverne til det på en helt an-

Alle kender P

- Per er en del af gymnasiet. Alle kender ham, fortæller elevrådsformand Hannah Wagner 
Höegh. Det er 3.eleven Frederik Stener Pedersen, der står yderst til venstre. 

Per Wittendorff  Andersen 

er ansat tre dage om ugen 
på gymnasiet. Her ses han 
sammen med sine nærme-
ste kollegaer pedel Ole Jen-
sen og Ib Nicolajsen. 
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Per Pedel 
den måde, end når vi andre 
gør. Så er det ikke bare den 
sure pedel, der står og siger 
noget, fortæller Ole Jensen. 

God hukommelse
Per Wittendorf  Andersens 
arbejdsopgaver spreder sig 
over en mange forskellige 
slags opgaver - fra at slå 
græs, holde styr på de ting 
eleverne glemmer, som han 
lægger ud som opslag i en 
virtuel glemmekasse på 
Facebook, til at hjælpe ele-
verne når de for eksempel 
har låst sig ude af deres skab 
eller skal låne en forlænger-
ledning til opladning af 
computeren. 

Det er også ham, der går 
"en sidste runde" på skolen 
for at tjekke alle lokaler er 
låst af og sørge for at de rum, 
der skal bruges til noget står 
åbne som beskrevet ugepla-
nen. 

- Vi andre kan godt kludre 
rundt i det og glemme, hvad 
der står i planen. Men det 
sker aldrig for Per, siger Ole 
Jensen. 

- Jeg har et billede af pla-
nen i hovedet, når jeg går 
runden, fortæller Per Wit-
tendorf  Andersen. 

Der er sket det modsatte
Den 44-årige pedelmed-
hjælper har både som kolle-
ga og menneske en stor be-
tydning for elever og kolle-
gaer, fortæller Ole Jensen.

- Per betyder overrasken-
de meget. Inden Per blev an-
sat, havde jeg selv nogle tan-
ker om, hvordan Pers ansæt-
telse ville blive taget imod, 
og om der måske var en ri-
siko for, at han ville blive 
drillet, fordi han var ander-
ledes. Der er nærmest sket 
det modsatte. Han er utrolig 
populær. Og så er han en 
fantastisk kollega. Han gør 
nærmest tingene, inden 
man når at tænke tanken. 
Han er meget rutineret, for-
tæller Ole Jensen. 

Ikke et svært valg
For nogle år siden kom den 
afholdte pedelmedhjælpers 
ansættelse på gymnasiet på 
kollisionskurs med reglerne 
på området, hvor han blev 
sat i en situation, hvor han 
ikke længere måtte varetage 
to job, det andet var ansæt-
telsen på multimedieværk-
stedet i Esbønderup. 

Det førte til, at Per Wit-
tendorf  Andersen valgte at 
opsige sit job i Esbønderup.   
- Det var ikke så svært. Det 
er her på gymnasiet, at jeg 
hører til. Jeg ser stadig de an-
dre ind imellem, fortæller 
Per Wittendorf  Andersen.

- Vi var meget lettede og 
glade over, at Per valgte at 
blive her. Det havde ikke væ-
ret det samme uden ham, 
fortæller Ole Jensen.  

Én af Per Wittendorff  An-
dersens foretrukne arbejds-
opgaver er at slå græs på 
Stigaen. 


