
I modsætning til mange af sine kam-
merater bruger 14-årige Mathias 
Skov Jakobsen en stor del af sine 
weekendaftener på at gøre rent. 
Med en kost i hånden og musik i ører-
ne fejer han sig gennem 16 af Arrivas 
busser. Han fejer sig til mere frihed 
i økonomien og muligheden for at 
kunne købe det, han ønsker sig. 

”Snart skal jeg også vaske busserne 
indvendigt. Det bliver fedt med nogle 
ekstra arbejdstimer og flere penge,” 
siger Mathias Skov Jakobsen, der 
bruger sine rengøringskroner på at 
købe tøj og sko fra yndlingstøjmær-
ket Sniff – og i øvrigt på at spare op 
til en mountainbike. 

Hans far arbejder også i Arriva, og 
det var ham, der skaffede Mathias 

Skov Jakobsen jobbet. Indimellem 
arbejder de sammen, hvis hans far 
kommer forbi og har tid til at give et 
nap med. 

Et godt fritidsjob
”Vi har det rigtig hyggeligt sammen, 
når han hjælper mig, men jeg er 
også glad for at arbejde alene, for 
så elsker jeg at høre musik på min  
iPhone,” siger Mathias Skov Jakob-
sen. Han regner med at rengøre bus-
serne i resten af sin skoletid og må-
ske endda få en af sine kammerater 
til at være med.

Arrivas yngste  
medarbejder
Mathias Skov Jakobsen er Arrivas yngste medarbejder. Til daglig går han i 7. klasse, men i 
weekenderne har han et fritidsjob, hvor han rengør 16 af Silkeborgs busser.

Vidste du, at ... 
den Yngste 
medarbejder i 
Arriva er 14 år? 

ManGfoldighed i Arriva

”Nogle dage kan det 
være lidt kedeligt 
at gå i skole, men så 
opmuntrer de andre 
på arbejdet mig til at 
lave mine lektier”
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I min fritid 
 
Efter skoledagen plejer Mathias 
Skov Jakobsen at tage ned til 
vennerne i ungdomsklubben, hvor 
de spiller PlayStation og lytter til 
musik. Er vejret godt, cykler han og 
vennerne rundt i skoven på deres 
mountainbikes. 

Byens fodboldklub Silkeborg IF 
har en særlig plads i Mathias Skov 
Jakobsens fodboldhjerte, og selvføl-
gelig spiller han fodbold i klubben. 
Han har et mål om at blive lige så 
god som sit fodboldidol David Villa 
fra Spanien.

 
 
 

Det bedste ved mit arbejde

Mathias Skov Jakobsen synes, at 
der er en enorm frihed i at tjene 
sine egne penge, fordi han så kan 
købe lige præcis det, han ønsker sig. 
Desuden kan han godt lide, at hans 
ældre kollegaer lytter til ham, når 
han fortæller om sin skole. For dem 
betyder det ikke noget, at han er 
den yngste medarbejder i Arriva. 

Mathias  
Skov  
Jakobsen
Alder: 14 år

Stilling: Fejedreng på busanlægget i 
Silkeborg, ansat siden 2012.

jeg synes,  
det er fedt at tjene 
mine egne penge
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