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forandring
og forankring
LANDSDÆKKENDE NETVÆRKSMØDE OM FASTHOLDELSE OG FORANKRING AF VIDEN PÅ
INTEGRATIONSOMRÅDET PÅ TVÆRS AF PRAKTIKER- OG LEDERNETVÆRKET

Kommunernes faglighed på integrationsområdet er de senere år blevet styrket gennem kurser, netværk og
praksiserfaring. Der er ingen tvivl om, at der er opnået gode resultater, og der er både på lokalt og centralt niveau
opbygget meget ny viden om, hvad der virker på integrationsområdet.
Der har været stort fokus på effektfulde indsatser og særligt fokus på den beskæftigelsesrettede indsats, men der
foreligger også god viden om integrationsindsatsen på en række andre områder.
Det landsdækkende netværksmøde vil sætte fokus på, hvordan kommunerne kan fortsætte med forandring og
forankring ud fra den platform af viden, som vi har i dag.

På mødet vil vi søge svar på:
Hvordan sikrer vi, at den opbyggede viden deles, forankres og omsættes i praksis?
Og hvordan holder vi fast i den gode indsats i en tid, hvor integrationsopgaven er under forandring?

DAGENS
PROGRAM
09.30		

Ankomst, kaffe og morgenmad

10.00		

Velkomst og introduktion til dagens program

		

Ved moderator Mette Blauenfeldt, sektionsleder, Dansk Flygtningehjælp

10.10		

Tendenser på integrationsområdet - forandring og forankring

		

Ved direktør Kasper Kyed, Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)

		
		
		

Hvad er der politisk fokus på og hvad betyder det for kommunernes indsats? 			
Hvorfor er opsamling og forankring af viden så vigtigt, hvordan arbejder SIRI med det,
og hvordan understøtter SIRI kommunernes integrationsindsats?

10.30

Virknings- og effektfulde integrationsindsatser

		

Ved Lars Larsen, partner i LG Insight

		
		
		
		
		
		
		

LG Insight, Københavns Universitet og VIVE samarbejder om forskningsprogrammet 		
EARN. I forbindelse med EARN er der indsamlet viden om beskæftigelsesrettede 			
integrationsindsatser i Danmark de seneste 10 år, og data omfatter bl.a. modeller og 		
metoder i integrationsindsatser i kommuner samt på sprogcentre og virksomheder. 			
På baggrund af data fra EARN præsenteres et overblik over, hvilke virknings- og 			
effektfulde integrationsindsatser som er blevet forankret i kommunerne, samt hvilke 			
virknings- og effektfulde integrationsindsatser som ikke er blevet forankret i kommunerne.

11.10		

Intro til workshops

		

Ved Mette Blauenfeldt

11.15		

Pause

11.30		
1. runde workshops (se nedenfor)
		
12.15 		
Frokost med mulighed for at netværke og besøge stande
13.00		

2. runde workshops – identisk med første runde (se nedenfor)

13.45

Gå til plenum og kaffe-/kagepause

14.00		

Opsamling fra workshops

		

Ved Mette Blauenfeldt

DAGENS
PROGRAM - FORTSAT
14.10 		

Den danske kultur - set med andre øjne

		Ved antropolog, forfatter og konsulent Dennis Nørmark
		
Hvad betyder den kulturelle baggrund og familiemønstre for vores syn på uddannelse og arbejde 		
		
og på forholdet mellem arbejde og fritid? Hvordan undgår vi misforståelser, isolation og
		
manglende deltagelse? Og hvordan respekterer vi forskellighed samtidig med at vi slipper 			
		berøringsangsten?
14.50

Paneldebat: Hvordan holder vi fast i den gode indsats og bliver endnu bedre?

		
		

Paneldebatten vil tage udgangspunkt i det vidensniveau, vi har på nuværende tidspunkt på 		
integrationsområdet, og kommer ind på:
•

Hvordan ser de forskellige deltagere på mulighederne for at få viden om integration
implementeret i den kommunale praksis?

•

Hvornår kan en indsats betale sig - og hvad betyder det for indsatsen?

•

Hvordan sikrer vi et godt samarbejde med virksomheder og andre vigtige aktører?

•

Hvordan sikrer vi kvalitet i indsatsen – også på lidt længere sigt?

Deltagere i debatten:
Direktør Josephine Fock, Dansk Flygtningehjælp, Integration
Investeringsdirektør Jannik Tharben Hansen, Den Sociale Kapitalfond
Arbejdsmarkedschef Bo Sund, Gentofte Kommune
Udviklingschef Pernille Kjær, De Forenede Dampvaskerier
15.30 		

Hvordan kommer vi videre herfra

		

Ved Kasper Kyed, Styrelsen for International Rekruttering og Integration

		

Farvel og tak for i dag

		Kahoot (har du fået mindst en ny inspiration, du vil tage med i dit daglige arbejde?)

DAGENS
WORKSHOPS
I dagens workshops sætter vi fokus på, hvad vi ved, og hvordan vi anvender den viden om integration
i praksis. Der vil være fokus på dokumenterede og effektfulde indsatser for forskellige målgrupper. Ved
sidste del af workshoppen vil der være mulighed for at drøfte deltagernes erfaringer, og hvordan vi
bedst muligt hjælper og understøtter hinanden i at blive bedre. Man kan tilmelde sig to workshops.
Workshop 1:

Tværfagligt samarbejde er et fælles ansvar

		

Ved jobcenterchef Per Bech Grønning, Lolland Kommune

		
		
		

Hvordan får vi succes med at implementere en tværfaglig integrationsindsats? 				
Lolland Kommune har forankret den tværfaglige integrationsindsats og opnået gode erfaringer og 		
resultater på den baggrund – bl.a. med hensyn til virksomhedsrettede aktiveringstilbud.

Workshop 2:

Frivilliges bidrag til integrationsindsatsen – Venner Viser Vej

		
		

Ved chef for frivilligafdelingen Lone Tinor Centi, Dansk Flygtningehjælp
og sektionsleder Niels Svankjær, Røde Kors

		
		
       
		
		

Med projektet ”Venner Viser Vej” arbejder to af de største organisationer på integrationsområdet
Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp sammen i et partnerskab for at skaffe en frivillig ven til alle 		
flygtninge, der ønsker det i hele landet. Frivilliges bidrag og indsats er en vigtig faktor for at flere
flygtninge kan få tilknytning til arbejdsmarkedet og få en mere stabil og sikker tilværelse i Danmark.
Erfaringen fra ”Venner Viser Vej” er, at et systematisk samarbejde med landets kommuner er 		
afgørende for, at det kan lykkes.

Workshop 3:

Samarbejde på tværs af kommuner - kvinder og beskæftigelse

		
		

Ved teamleder Lars Trap Olsen, Helsingør Kommune og
koordinatorer Anette Sjørup Christiansen og Maiken Lundgreen, SIRI

		
		
		

SIRI har igangsat et nyt projekt ”Integrations- og beskæftigelsesambassadører”, hvor 36 			
ambassadører fungerer som vidensagenter og bindeled til at styrke spredning af gode erfaringer 		
på tværs af kommuner. Ved workshoppen vil koordinatorerne for projektet kort introducere nogle af
de metodiske greb, der anvendes i projektet til at styrke kulturen ”sammen bliver vi lidt bedre”.
		
Herefter vil vi dykke ned i Helsingør Kommunes erfaringer med at samarbejde med andre 			
		
kommuner. Lars Trap Olsen vil argumentere for, at vi bør ”stjæle” fra hinanden og konkurrere med
		
hinanden for at blive endnu bedre. Helsingør Kommune er netop lykkes med at løfte både kvinde- 		
		og virksomhedsindsatsen.
Workshop 4:

Hvordan får vi ægtefælleforsørgede ind i arbejdsstyrken?

		
		

Ved afdelingsleder for integration Ole Bendix, Hjørring Kommune og seniorrådgiver		
Katrine Kanneworff, Dansk Flygtningehjælp Integration

		
		
		
		
		
		

Integrationsnet, CABI og LG Insight har sammen med 6 kommuner fra 2014-2016 kørt “Projekt 		
500” for ægtefælleforsørgede. 55 % af deltagerne kom efterfølgende i arbejde eller uddannelse. 		
Hjørring Kommune har efterfølgende implementeret erfaringerne fra projektet, der både indeholder
en opsøgende indsats, en kombination af individuel job- og uddannelsesvejledning samt
gruppeworkshops. Hjørring Kommune vil desuden fortælle om deres investeringsstrategi på 		
integrationsområdet generelt og investering i at få tosprogede kvinder ud på arbejdsmarkedet.

		

DAGENS
WORKSHOPS - FORTSAT
Workshop 5:

Effektfulde virksomhedsmodeller

		

Ved senior director Jesper Sørensen fra Danish Crown Sæby

		
		

		

97 integrationsborgere er det seneste år blevet ansat ordinært hos Danish Crowns slagteri i 		
Sæby. Slagteriet har et tæt samarbejde med alle kommuner i regionen og særligt Frederikshavn
Kommune, som har taget sig af den overordnede koordinering mellem kommunerne af bl.a.
visitation af borgere. Forløbet har som udgangspunkt været fire ugers praktik og to ugers
løntilskud - i alt op til seks ugers opkvalificering på slagteriet - hvorefter 97 er blevet ansat
ordinært. Oplægget vil bl.a. præsentere samarbejdsmodellen mellem Frederikshavn Kommune og 		
Danish Crown i Sæby, opkvalificeringsforløbet samt centrale faktorer i den beskæftigelsesrettede
integrationsindsats fra et virksomhedsperspektiv.

Workshop 6:

”Hvornår virker virksomhedspraktikker?”

		
		

Ved leder Jeanette Johansen, Job og Uddannelse, Middelfart Kommune
og Kasper Kyed, SIRI

		
		
		
		

Præsentation af en ny undersøgelse af effekten af virksomhedspraktik på integrationsområdet.
Undersøgelsen er udarbejdet af DISCUS for SIRI og tager udgangspunkt i kommuner, som de 		
senere år har haft en stor andel i virksomhedspraktik, og som har succes med at få borgerne i 		
løntilskud, ordinær beskæftigelse, IGU mv. efter praktik. Desuden kommer Middelfart Kommune 		
med bud på, hvorfor de opnår gode resultater med deres indsats.

Workshop 7:

Hvordan får man et godt samarbejde om traumeindsatsen?

		

		
Ved kontorchef Karin Ingemann, SIRI og specialkonsulent Anders Bo Christensen, SIRI,
		
og seniorrådgiver Anja Weber Stendal, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk 			
		Flygtningehjælp
		
		
		
		
		

SIRI og Center for Udsatte Flygtninge vil sammen fortælle om erfaringer med tværfagligt 			
samarbejde og målrettede beskæftigelsesindsatser for traumatiserede i Danmark og i Norden. Der 		
vil være fokus på en samarbejdsmodel, som SIRI har udviklet i samarbejde med fire kommuner.
Modellen kan med få justeringer også anvendes til andre grupper, hvor det er en fordel at sikre 		
et koordineret samarbejde på tværs af kommunale forvaltninger. Der vil endvidere være fokus på
metoderne ”Supported Employment” og ”Individual Placement and Support”.

Praktiske oplysninger:
Du kan tilmelde dig to workshops.
Ved tilmelding skriver du i feltet “Note”, hvilke to workshops du vælger f.eks: workshop 2 og workshop 5.
Se sidste side for tilmeldingslink.

		

PRAKTISKE
OPLYSNINGER
28. MARTS 2019
KLOKKEN 09.30-15.45

HOTEL PARK

TOG
5 MINUTTERS GÅTUR FRA
MIDDELFART STATION

GRATIS PARKERING

VIADUKTVEJ 28
5500 MIDDELFART

TILMELDING EFTER FØRST
TIL MØLLE PRINCIPPET OG
MAX. 5 DELTAGERE PER
KOMMUNE
Når maks antal er nået, kommer du
automatisk på venteliste.

DET ER GRATIS AT DELTAGE I MØDET,
HVIS DU ER MED I PRAKTIKER- ELLER
LEDERNETVÆRKET.

HUSK AT SKRIVE I FELTET
”NOTE” HVILKE TO
WORKSHOPS DU VÆLGER

TILMELD DIG HER

