
 
 

 

”God effekt af 

sammenhængende indsats”  
 



Indhold Integrationstilbud 

 Tilbuddet er bygget op om 6 moduler af hver 14. dages 
varighed. 

 

• Det danske arbejdsmarked og uddannelsessystem 

• Demokrati og medborgerskab 

• Dansk kultur og levevis 

• IT – digital kommunikation 

• Økonomi og budget 

• Familieformer og familieliv 



Aktiv dansk 

AKTIV DANSK 3  timer pr uge 

 
 

Modul 1: 
DK arbejdsmarked 

og 
uddannelsessystem 

Modul 2: 
Demokrati og 

medborgerskab 

Modul 3:  
Dansk 

kultur og 
levevis 

Modul 4: 
IT – digital 

kommunikation 

Modul 5:  
Økonomi og 

budget 

Modul 6: 
Familieformer 

og familieliv 

 



Indsats kombineret med 
danskundervisning 

 

 

• Sammenlagt 30 timers aktivering pr. uge inkl. 
Hjemmearbejde 37 timer 



Metoder og indhold 

Med udgangspunkt i Integrationslovens § 1 § 1. Lovens 
formål er at sikre, at nyankommne udlændinge får 
mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer med 
henblik på at blive deltagende, selverhvervende og 
ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige 
borgere i overensstemmelse med grundlæggende 
værdier og normer i det danske samfund. 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=1
63323#Kap1 

Opgaven er at formidle de grundlæggende værdier og 
normer i det danske samfund, og illustrere hvorledes de 
ser ud og er i spil i hverdagslivet. 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=163323
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=163323
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=163323


Metode 

• Relation 

 

• Information 

 

• Involvering 



Model for progression i indsatsen 
 

 



Samarbejdet 

• Nyankommne visiteres til start efterfølgende mandag 

• Visitation via Workbase 

• Tilbagemeldinger via workbase 

• 11 ugers opfølgning – statusnotat 

• Faglig begrundelse for forlængelse eller anbefaling af 
andre tilbud 

• Praktik og løntilskud – via planmodulet – fuld 
myndighed. 

• Hold for flygtninge med særlige behov 



Indhold Veje til Job 

• Klar til Virksomhedspraktik, sprogpraktik, ”snuse” 
praktik  

• Handler udelukkende om arbejdsmarkedet og 
uddannelsessystemet 

• Virksomhedsbesøg/uddannelsesinstitutionsbesøg 

• Kompetenceafklaring 

• Arbejdserfaring fra hjemland 

• Uddannelse fra hjemland – eksamenspapirer 
evalueres og godkendes til danske forhold.  

• Evt. kurser sættes i gang for at komme på niveau 

• Ansøgninger til uddannelser – gymnasie, kortere 
uddannelser, lange uddannelser. 

 



Undervisningen  

• Er meget forskellig og varierende 

• Det kan være individuelt, hvor de læser en tekst, eller 
skriver på computeren 

• Det kan være i mindre grupper, hvor de skal tale 
sammen, notere punkter, komme til et resultat 

• Plenum – tavleundervisning. 



Praktik 

• De kan strække sig fra 1-3 måneders varighed. 

• Længere, hvis vi kan se det giver mening eller job.  

• Der er altid opfølgning efter den første måned 

• Der er altid en afsluttende samtale med den enkelte 
borger og praktikstedet. 

• Vi arbejder altid på, at den enkelte kan komme ud af 
kontanthjælp. 



Praktik – fortsat  

• Barriererne kan være store i forhold til praktik. Både 
fra virksomheden og fra borgeren 

• Gratis arbejdskraft 

• Udnyttelse 

• Laver altid det laveste af det laveste 

• De kan ikke dansk 

• Vi har ikke overskud af tid til det 

• Det er også en stor del af vores arbejde at klippe 
hækken så man kan se over på den anden side også. 

 

 

 



Andre udfordringer 

• Traumer 

 

• Familiesammenføring 

 

• Sproglige vanskeligheder og analfabetisme 

 

• Vi kan i Integrationsnet give en helhedsorienteret 
indsats – psykolog, søvnterapi, rådgivning, mentor m.v., 
alt aftales i samarbejde med sagsbehandler. 


