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Frivilligheds- og Integrationsdøgnet 2015 – tendenser og idéer  

Frivilligheds- og Integrationsdøgnet 2015 blev afholdt i Vejle i december 2015. Døgnet var arrangeret af Styrelsen for 

International Rekruttering og Integration,  Rådet for Etniske Minoriteter, Frivilligrådet, Social- og Indenrigsministeriet 

og Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Dette materiale indeholder en opsummering af tendenser og 

idéer fra gruppernes arbejde samt en oversigt over de konkrete modeller og forslag, som grupperne udarbejdede på 

døgnet. Deltagerne på døgnet kom fra foreningslivet og den frivillige verden, kommuner, virksomheder og råd.  

Døgnets resultater kan sammenfattes i tre overskrifter: 

 Nye eller styrkede samarbejdsrelationer 

 Metodeviden og kompetencer i forhold til konkret samskabelse 

 Modeller for, hvordan civilsamfundet kan understøtte integrationen af nyankomne flygtninge  

Nye eller styrkede samarbejdsrelationer 

Frivilligheds- og Integrationsdøgnet gav mulighed for, at deltagerne, der alle arbejder med eller er interesserede i 

civilsamfundets rolle i integrationen af nytilkomne flygtninge, kunne møde hinanden på tværs af sektorer. 

Opdelingen ud fra regionalt tilhørsforhold gav endvidere deltagerne mulighed for at møde og få sat ansigt på 

fremtidige samarbejdspartnere fra deres egen region samt at udvikle konkrete modeller med andre aktører fra 

regionen. Døgnet har således medført mulighed for at danne nye eller styrke eksisterende samarbejdsrelationer. 

Facilitatorerne på døgnet alle har meldt tilbage med eksempler på, at deltagerne i grupperne har aftalt at mødes 

eller på anden måde inddrage hinanden i det videre arbejde.  

Metodeviden og kompetencer i forhold til konkret samskabelse 

På døgnet fik deltagerne mulighed for at prøve kræfter med en konkret metode til samskabelse. Ordstyrer Sine 

Egede gav den overordnede introduktion og facilitatorerne introducerede de forskellige trin og arbejdsredskaber. De 

få ubrugte plakater, som var tilbage fredag middag, blev revet væk. Døgnet og dets resultater var ikke et endemål i 

sig selv, men snarere et startskud til, at man i endnu flere kommuner får endnu mere samarbejde på tværs af 

myndigheder, civilsamfund og virksomheder. Vi håber, at I vil bruge den konkrete ”samskabelsestræning” fra døgnet 

til at identificere bidragsydere og finde samarbejdsmodeller lokalt. 
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Modeller for, hvordan civilsamfundet kan understøtte integrationen af nyankomne 

flygtninge 

På døgnet var i alt 24 grupper i gang, og det lykkedes alle grupper at blive enige om en udfordring, en vision, en 

målgruppe, bidragsydere og en model for, hvordan en løsning kunne se ud.  

Samskabelse lokalt 

Flere grupper har tilkendegivet, at de vil mødes igen, bruge metoden lokalt eller bruge eget netværk og bagland 

hjemme til at sikre videreudbredelse af gruppens arbejde på døgnet. Vi kan kun opfordre til, at I arbejder videre med 

de udviklede modeller lokalt, samt at I lokalt søger samarbejdet på tværs og starter med en proces a la døgnets, hvor 

der investeres tid i at identificere et fælles problem, førend løsningerne kommer på bordet. Som gruppe 8 fra Region 

Midtjylland skriver ”Man er nødt til at starte forfra lokalt – det fungerer ikke, at vi kommer og præsenterer en vision, 

andre allerede har formuleret. En lignende proces skal gennemføres lokalt”. En anden gruppe betoner vigtigheden af 

at mødes fysisk: ”Samskabelse i et fysisk rum! Der er brug for, at de lokale parter samles lokalt i øjenhøjde og udvikler 

lokale løsninger på lokale udfordringer” (gruppe 11, Midtjylland). 

 

Bedre koordinering og samarbejde 

Et helt centralt element for mange af gruppernes arbejde er ønsket om bedre koordinering. Koordinering mellem 

især frivillige/foreningsliv og myndigheder, men også mellem asylcenter, kommune og frivillige i forhold til at skabe 

bedre overgange mellem asylcenteret og den kommune, hvor den enkelte boligplaceres.  

”Muligheder for flygtninges engagement i foreningslivet indarbejdes i overdragelsen fra asylcenteret til kommunen 

ud fra en individuel afklaring med flygtningen”, lød fx et forslag fragruppe 16, region Sjælland. 

Koordineringen er afgørende for at give nyankomne en bedre modtagelse, hvor foreningsliv og frivillige spiller en 

større rolle og flygtninge tidligere og mere effektivt hjælpes på vej til de ”rigtige” tilbud for den enkelte. Målet er, at 

den kommunale og den frivillige indsats styrker og supplerer hinanden og giver mening for den enkelte nyankomne. 

Forudsætningen for, at denne koordinering kan finde sted, er bl.a., at de rette personer mødes, og at der udpeges 

koordinatorer og personer, der agerer ”indgange” fx til kommunen eller agerer repræsentanter for større dele af 

civilsamfundet. En gruppe foreslår, at det lokale frivilligcenter hjælper med til at sikre, at de nyankomne får et 

overblik over de lokale muligheder. En anden gruppe foreslår, at der ansættes en koordinator (projektleder) i det 

lokale Frivilligcenter, som får til opgave at koordinere de lokale tilbud og sikre, at flygtninge får de rette 

informationer. Grupperne har også bud på, hvad der skal til, førend koordinering og samarbejdes mellem foreninger, 

kommuner og virksomheder kan fungere: behovsafklaring og relationsdannelse via dialog og møder.  

Hvad gøres allerede: 

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet støtter Røde Kors i projektet ”Venner viser vej”, som nævnes 

her, fordi dette projekt netop forsøger at styrke integrationen ved at skrue op for den frivillige indsats og 

arbejder med en model for koordination af det frivillige arbejde. Projektets mål er, at alle flygtninge skal have 

en ven, som kan hjælpe dem til rette i Danmark og derved skabe det bedste fundament for vellykket 

integration, beskæftigelse mv. Målsætningen er, at man, ved udslusningssamtalen på asylcenteret, spørger 

den enkelte, om de vil have en ven. Hvis flygtningen ønsker en ven, så skal der være en frivillig ven klar 

hurtigst muligt, når flygtningen boligplaceres i en kommune. Venner rekrutteres bredt blandt frivillige og 

foreninger og ikke kun fra Røde Kors. 
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Det kræver altså noget benarbejde at få et samarbejde i gang, men - som mange grupper beskriver det - er der 

gevinster at hente i form af fx videndeling og hurtigere kontaktmuligheder. Der er enighed om, at det kræver 

ressourcer og organisering og der er konkrete forslag om løn, lokaler og lokale ”koordineringsteams” og 

styregrupper med de relevante lokale aktører, herunder erhvervsliv, asylcenter og foreningsliv. Ligeværdighed og 

dialog bør være de bærende princippet for samarbejdet, pointerer en gruppe. 

 

Forudsætningen for det gode samarbejde er blandt andet velfungerende foreninger og frivillige, der arbejder under 

gode rammer. Gruppe 17 fra Region Sjælland foreslår - med henblik på at skabe bedre rammebetingelser for frivillige 

- at der laves en national webside, hvor man kan søge midler fra fonde samt en webbaseret løsning i stil med "skolen 

i virkeligheden". 

Hvem skal bidrage?  

Der er et væld af mulige bidragsydere nævnt, her et udpluk for at vise spændvidden og inspirere til at inddrage nye 

spillere i det videre arbejde: frie fugle, organiserede frivillige og foreninger, kommuner, lokale (fx socialøkonomiske) 

virksomheder, pressen/medier, sundhedsplejersker, ”gamle” flygtninge, integrationsråd, skoler, daginstitutioner, 

højskoler, efterskoler, socialrådgivere, kirker, præster, imamer, frivilligcentre, medborgerhuse, biblioteker, 

boligselskaber, boligsociale projekter, sprogskoler, etniske minoritetsforeninger, lokalråd, borgere, psykiatrien, 

asylcentre, DA, LO, DI, fonde og AMU centre!  

Dette er kun et udpluk, som dog viser noget om, hvor stort et felt af potentielle bidragsydere, der faktisk er.   

 

 

 

Hvad gøres allerede: 

”Lokalsamfundet bygger bro” – er et fælles projekt mellem Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp, som startede i 

2014. Der foregår i partnerskab med fem modelkommuner: Aalborg, Lejre, Kolding, Ringkøbing-Skjern og 

Rudersdal og er et projekt under strategien ”Civilsamfundet bygger bro”, som løber frem til foråret 2017 og 

finansieres af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Projektets formål er at udvikle og styrke 

strategiske samarbejder mellem civilsamfund og kommuner om modtagelsen af nyankomne flygtninge. Det 

forventede resultat er en ny standard for samarbejde mellem kommunale aktører og civilsamfund ift. fordeling 

og koordinering af og sammenhæng mellem indsatser. Derudover er målet, at målgruppen oplever en 

forbedring af modtagelsesforløbet med større sammenhæng mellem den kommunale og den frivillige indsats. 

 

 

 

Hvad gøres allerede: 

Trampolinhuset i det københavnske nordvestkvarter er et eksempel på et sted, som forsøger at svare på den 

udfordring, som mange grupper har arbejdet med – nemlig hvordan man kan få nyankomnes ressourcer i spil 

med det samme og undgå passivitet og demotivation. I Trampolinhuset bidrager alle ud fra de ressourcer, de 

har. Se mere her: http://www.trampolinehouse.dk/ 

 

 

 

 

http://skolenivirkeligheden.dk/
http://skolenivirkeligheden.dk/
http://www.trampolinehouse.dk/
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Flere flygtninge får gavn af foreningsliv og fritidstilbud 

Flere har valgt som udfordring at få flere flygtninge gjort aktive i civilsamfundet og i foreningslivet. Eksempler på 

konkrete modeller for dette er indsatser, der bygger bro mellem foreningsliv og nyankomne på forskellig vis, fx 

gennem ”sportsmentorer” der guider til tilbud, klippekort til at prøve sport eller arrangementer, hvor flygtninge 

uforpligtende kan prøve forskellige sportsgrene gratis. Sidstnævnte kunne jo også sagtens udvides til at omfatte alt 

fra ornitologforeningen over musikskolen og spejderne.  Der er også et forslag om, at en koordinator fra 

civilsamfundet tager på besøg på asylcenteret og allerede her introducerer nyankomne om mulighederne i 

civilsamfund og foreningsliv. Et andet forslag er, at der etableres ”modtagelsesforeninger”, som nyankomne kan 

melde sig ind i og blive aktive medlemmer af fra dag 1.  

At en nyankommen bliver medlem i en forening eller dukker op til et arrangement, er ikke nok, men hvad er det, der 

skal til? En gruppe betoner, at der skal være relevante opgaver til den enkelte, og at den enkelte skal opleve at ”være 

til nogens nytte” (gruppe 9, Midtjylland). En anden gruppe understreger, at det er helt centralt at have målgruppens 

ønsker for øje og inddrage dem som aktive og medbestemmende frivillige.  ”[vi skal] gøre positive fællesskaber i 

civilsamfundet reelt tilgængelige og meningsfulde for alle” (Gruppe 10, Midtjylland). 

Andre bud er, at alle nyankomne får tilknyttet en ven eller venskabsfamilie, at der etableres mentorordninger, der 

skal hjælpe i forhold til fx uddannelse og job, samt at ”kulturelle vejvisere” kan guide i forhold til kulturelle barrierer.   

Hvordan fastholde motivationen hos nyankomne 

Bitten Holmer Flansmose, udviklingskonsulent i Skanderborg Kommune, holdt oplæg på døgnet, hvor hun fortalte 

om en undersøgelse fra Skanderborg kommune, som viste, at mange flygtninge - efter de første måneder i Danmark 

- oplever at miste motivationen og troen på, at de selv kan påvirke egen situation og komme i arbejde mv. Der er 

flere af grupperne, som kommer med bud på, hvordan man kan sikre, at nyankomnes ressourcer hurtigt sættes i spil 

i civilsamfundet. Gruppe 7 fra Region Hovedstaden foreslår en genoplivning af forsamlingshustanken, hvor 

forsamlingshuset er et sted, hvor alle bidrager ud fra, hvad de kan, der ydes hjælp til selvhjælp, og der er fokus på 

den ligeværdige dialog, så mennesker ikke klientliggøres.  
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Huset er demokratisk med en bestyrelse, der repræsenterer alle brugergrupper, hvilket kræver opsøgende arbejde 

lokalt i forhold til at få forskellige brugere med. Det foreslås desuden, at flygtninge i lokalområdet uddannes til 

lokalguider, som skal introducere nyankomne til foreningslivet og lokalsamfundet, og der opfodres til at søge 

inspiration både nationalt og internationalt fra fx Bydelmødre, Baba, DFUNK, Welcome Refugee Zones og REACH 

Edmonton Canada. 

Fokuspunkter: traumer, skole, sprog og arbejde 

Flere grupper nævner, at frivillige kan gøre en forskel i forhold til sprogtilegnelsen. Forslagene indebærer bl.a. at 

flygtninge hjælpes af frivillige, der – udover dansk - også taler deres eget sprog samt at man aktivt gør sprogtræning 

til en del af alt det, man som frivillig gør sammen med en nyankommen. ”Sprogstimulerende aktiviteter skal fylde 

mere i flygtningenes dagligdag, som supplement til danskuddannelsen” (Gruppe 18, Region Sjælland). 

Et andet bud går på at gøre en ekstra indsats for de traumatiserede flygtninge. Frivillige kan især spille en rolle i 

forhold til at spotte traumatiserede samt i form af efterværn. Der er behov for mere viden og fokus, således at ”alle 

flygtninge med traumer får et værdigt liv” (visionen hos gruppe 6, Region Hovedstaden). 

Det foreslås også, at alle nyankomne familier med skolebørn får en venskabsfamilie, som specifikt kan støtte op om, 

at der etableres en god skolestart, deltagelse i og samarbejde med skolen. 

Beskæftigelse er også et parameter i forhold til integration – et bud inden for dette felt er en jobmesse arrangeret af 

et frivilligcenter og målrettet flygtninge. Derudover nævnes også indslusningsløn som en måde at åbne 

arbejdsmarkedet op for flygtninge og nyankomne. 

Næste skridt 

”Og så har gruppen aftalt at mødes til julefrokost hjemme hos Søren Bredal – asylcenteret står for maden”, sådan 

skriver gruppe 13 fra Nordjylland og sætningen vidner om, at der er blevet skabt gode relationer på døgnet. Mange 

grupper nævner, at de ønsker at mødes igen, og det vil vi opfordre til, at I gør. Derudover nævner flere, at de vil 

invitere bestemte aktører til møder mv. efter døgnet med henblik på videreudvikling af modeller. Andre grupper 

ønsker at ”starte forfra” og køre samskabelsesprocesser igen lokalt, så der skabes ejerskab gennem 

medbestemmelsen. 

Overordnede konklusioner 

Alt i alt førte gruppernes arbejde på døgnet til mange gode bud på modeller for, hvordan civilsamfundet i højere 

grad kan understøtte integrationen af nyankomne flygtninge i lokalsamfundet. Vi vil opfordre jer til at arbejde videre 

med de konkrete idéer og modeller, som der blev udviklet på døgnet, og til at bruge og lade jer inspirere af de andre 

gruppers idéer og forslag ved fx at inddrage nye bidragsydere eller få nye vinkler på udfordringer, som I allerede er i 

gang med eller skal til at arbejde med. Det var tydeligt på døgnet, at der blev lagt kræfter i at følge de metodiske trin 

og træne den konkrete samskabelsesproces. Vi håber, at mange vil bruge metoden lokalt, så lokale aktører går 

sammen på nye måder og derved skaber sammenhæng i indsatserne. 

En gennemgående ting på døgnet – også i oplæg fra ministre og eksperter – var, at fokus skal være på at forbinde de 

velfungerende eksisterende tiltag, turde tage chancer og få prøvet nye ting af. Og at koordination er et nøgleord. Vi 

skal styrke integrationsindsatsen gennem en øget koordinering og samspil mellem de frivillige aktører og 

myndighederne. 

Kommunerne har et vigtigt ansvar og spiller en vigtig rolle i integrationen af nytilkomne flygtninge. Men der er 

grænser for, hvad kommunerne kan. De frivillige kan noget andet, idet drivkræften er engagementet, ønsket om at 

gøre noget for og med hinanden og et ligeværdigt møde. Det giver helt andre muligheder for at danne netværk og 
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personlige relationer. Civilsamfundet og den offentlige sektor skal udvikles i samspil med hinanden, og i fællesskab 

understøtte en indsats, der har borgeren i centrum. Det kræver et godt samarbejde og samspil mellem det offentlige 

og det frivillige Danmark.  

Barrierer 

På døgnet blev barrierer for frivillighed på integrationsområdet identificeret. De barrierer, som var baserede på 

lovgivning eller andre administrative hindringer, blev taget med tilbage i de respektive ministerier.  

I det følgende nævnes tendenser i de identificerede barrierer. 

Den lave integrationsydelse opfattedes af flere som en barriere for, at flygtninge kommer i gang med et aktivt 

fritidsliv. Et konkret forslag til at imødegå dette var kontingentfrihed til landets sportsforeninger.  

Det blev også nævnt, at der er en risiko for, at hensynet til traumatiserede flygtninge forsvinder med det øgede 

fokus på at motivere og engagere flygtninge til at komme i arbejde og tage uddannelser.  

 

Rimlighedsbetragtningen blev også identificeret som en barriere, da flere mente, at den spænder ben for 

virksomhedernes mulighed for at tage flygtninge i praktik. Et konkret forslag for at imødegå disse hindringer var at 

forenkle reglerne for den virksomhedsrettede indsats. 

Store forskelle i de kommunale tilgange, tilbud og praksis på området blev også identificeret som en barriere. Dette 

hænger sammen med, at forskelligheden gør integrationsindsatsen mere uoverskuelig og flygtninge oplever 

forskelsbehandling grundet de kommunale forskelle. Derudover nævnte flere, at det er en barriere, at det kan være 

svært at få kontakt til de rette kommunale medarbejdere jf. det tidligere omtalte behov for koordinering. 

Manglende vidensdeling blev også nævnt som en barriere. Her skal det nævnes, at integrationsviden.dk allerede i 

dag indeholder masser af god viden om best practice inden for integration. 

Forskellig praksis på sprogskolerne blev også nævnt som en barriere og et forbedringsønske var, at der var bedre 

mulighed for at øve ”hverdagssprog”, samt at undervisningen i endnu højere grad kommer ud af klasselokalet og ud i 

”virkeligheden”. 

Manglende økonomiske midler blev også bragt på banen som en barriere – fx i forhold til kapacitetsopbygning af 

foreninger.  

 

 

Hvad gøres allerede: 

Regeringen har som en del af satspuljeaftalen for 2016 afsat midler til at styrke infrastrukturen på 

frivillighedsområdet. Med bevillingen fortsættes finansieringen af de lokale frivilligcentre, hvor de borgere, der 

gerne vil være frivillige, kan gå hen og få at vide, hvor de kan hjælpe i deres kommune. Center for Frivilligt 

Socialt Arbejdes kompetenceudvikling, støtte og rådgivning til frivillige foreninger og kommuner fortsætter. Og 

Fonden for Socialt Ansvar får mulighed for fortsat at støtte aktiviteter, der fremmer socialt ansvar og frivillige 

organisationers idéudvikling af nye indsatser. Alle tiltag, som frivillige organisationer på integrationsområdet 

også kan få gavn af. 

 

 

 

http://www.integrationsviden.dk/
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Samskabelse som metode 

Grupperne fik mulighed for at afprøve samskabelse som en metode i praksis. Samskabelse er en proces, hvor 

forskellige aktører sammen udvikler ny velfærd. 

Seks principper for samskabelse:  

- skabe ny velfærd – nyskabende 
- skabe nye kvaliteter ved at kombinere ressourcer 
- en dialogbaseret proces – start med problemet 
- udbrede initiativ- og deltagelsesret 
- rummer bevidsthed om gensidig afhængighed 
- forudsætter åbenhed og risikovillighed  

 

 

 

Hvad gøres allerede: 

Et eksempel på konkret samarbejde mellem kommune og frivillige er bydelsmødre som mange steder 

samarbejder med kommunen omkring nydanskere og nyankomne fx i forhold til at forstå det danske skolesystem 

eller arbejdsmarked, se mere her http://bydelsmor.dk/ 

 

 

 

 

http://bydelsmor.dk/
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Gruppernes modeller 

REGION HOVEDSTADEN 
 

 

 
Gruppe 1 – Hovedstaden 

 

 

Den nuværende overgang fra asylsystem til kommune er ineffektiv og tager ikke hensyn 
til individuelle kompetencer, behov og interesser. 
 

 

Overgangen skal være tilpasset den enkelte flygtnings behov og alle flygtninge skal 
møde et forberedt og imødekommende lokalsamfund. 

 

 Asylcentre  

 Civilsamfund (frivillige organisationer, erhvervslivet, frivillig juridisk rådgivning 
og andre lokale aktører, etniske minoritetsforeninger) 

 Kommunen (frivilligkoordinatorer, sagsbehandlere) 

 Jobcentre 

 Den enkelte flygtning 
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Modellen starter, når en flygtning får tildelt ophold i en kommune. Der starter en god 
og systematiseret koordinering mellem asylcenter, kommune og civilsamfund.  
 
Asylcentermedarbejderen ringer til en ansat/koordinator i kommunen. Kommunen 
ringer til vedkommende, som har den koordinerende rolle i forhold til civilsamfundet. 
De to koordinatorer fra kommune og civilsamfund tager på besøg i asylcentret og 
koordinerer evt. videre besøg. En tydelig forklaring gives til flygtningen i forhold til 
forventningsafstemning og information. Koordinering af videre besøg fra: erhvervsliv, 
civilsamfund, sagsbehandler og andre vigtige lokale aktører.  
Formålet er, at alle bliver bedre forberedt og får en bedre oplevelse. Alle tilbud er 
frivillige for den enkelte flygtning og alle informationer - både mundtligt og skriftligt - er 
oversat til flere sprog.   
 
Obs-punkter: 

 Husk bedre koordinering, guides i lokale samfund, vilje og lyst fra alle aktører.  

 Det er en investering, som betaler sig på længere sigt, som gør det lettere for 
alle at gøre deres arbejde.  

 Brug nuværende erfaringer, som virker 
 

 

 
5 danske kommuner får til opgave at konceptudvikle videre på denne nye model, hvor 
driftsmidler følger med og konkrete forsøg finder sted. Målet er, at dette nye koncept 
skal udvikles til flere kommuner i resten af landet, efter det er afprøvet og justeret. 
 
Vi starter i Rudersdal Kommune med et pilotprojekt for de relevante parter. I 
slutningen af januar mødes 2 sagsbehandlere fra Rudersdal Kommune, 2 frivillige og 2 
fra et asylcenter hvor flere af de nyankommne flygtninge til Rudersdal Kommune 
kommer fra. Rudersdal Kommune er til at starte med tovholder på pilotprojektet og 
indkalder til møde.     
 
Ved at mål og visioner for dette nye koncept formidles vil andre føle et engagement for 
et videre arbejde. 
 
Alle deler viden fra døgnet i deres foreninger og organisationer til videre inspiration.   
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Gruppe 2 – Hovedstaden 

 

 

At mange flygtninge inden for det første år mister motivationen for at tage ansvar for 
egen integration. 

 

Alle nyankomne flygtninge skal opleve at være en ligeværdig del af lokalsamfundet så 
hurtigt som muligt. 
 

 

 

 De nyankomne flygtninge selv 

 Tidligere ankomne flygtninge 

 Modtagelsesteam fra kommunen 

 Skoler 

 Daginstitutioner 

 Sprogskoler 

 Frivilligcentre 

 Integrationsråd 

 Andre frivillige organisationer f.eks. Røde Kors, Integrationshuset 
Kringlebakken, Baba, Bydelsmødre og NGO’er 

 Sundhedsplejersker og sundhedssektoren 
 

 

 
Der skal tages udgangspunkt i det enkelte menneske (ressourcer og behov) i en 
helhedsindsats. Der skal være lokal forankring og en gennemgående person, 
systemforståelse og forståelse af rettigheder. 
 
Obs-punkter: 

 Tag udgangspunkt i nyankomnes virkelighedsforståelse 

 Frivillighed frem for tvang 

 Hurtig introduktion til f.eks. civilsamfundet og andre aktører 

 Vi kan ikke styre, hvor lang tid processen tager 

 Med dem og ikke for dem. 
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Vi skal have gang i et bredere og tværgående samarbejde mellem alle aktører. 
 
Vi skal finde 3 kommuner, der vil arbejde med ideerne som udviklingsprojekt. Vi skal 
prøve at implementere det i vores hverdag sammen med samarbejdspartnerne. 
 
Relevante aktører skal involveres og oplyses om projekterne. Der skal være fokus på at 
italesætte ressourcerne og engagementet. 
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Gruppe 3 – Hovedstaden 
 

 

Det er et problem, at civilsamfundet ikke bliver inddraget fra dag 1. 

 

Alle føler og tager et ansvar 
 

 

 Kommunen på alle niveauer 

 Civilsamfundet i bredeste forstand, fx foreninger, idrætsklubber, etniske 
minoriteter, virksomheder og fagforeninger 

 

 

 
Der kan fx tages initiativ til et møde om samarbejde mellem de forskellige aktører. 
Det kan både være de mere formaliserede aktører men også bredere ud til borgere via 
presse. 
 
Obs-punkter: 

 Engagement 

 Relationer 

 Koordinering,  

 Faciliteter 

 Baseret på et princip om ligeværdighed, vigtigt at de, der brænder for det, er 
med – det vigtige er ikke nødvendigvis antallet af personer. 

 

 

Der skal tages kontakt til kommunen og frivillige organisationer med forslag om, at der 
tages et fælles initiativ for at samle repræsentanter fra kommuner og 
civilsamfundsaktører. 
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Gruppe 4 – Hovedstaden 
 

 

Flygtningefamilier har udfordringer i mødet med den danske folkeskole 

 

Alle familier er aktive og ligeværdige deltagere i deres børns skoleliv 

 

 

 KIT venskabsfamilier 

 Skolelederforening 

 Frivilligcentre 

 Røde Kors 

 DFH 

 Sprogskolen 

 Etniske minoritetsforeninger 

 Skole og forældreforeningen 

 Falck (virksomheder) 

 Bydelsmødre 

 Danske skoleelevorganisationer 

 Kommunal integrationsenhed og modtagerafdeling 

 Forældrene på den enkelte skole 

 Jobcentre, foreningslivet (f.eks. Dansk skole skak) 

 Danmarks lærerforening 

 Flygtningefamilierne selv 

 Tværkulturelle medarbejdere 

 

 
Før: 
Involvering af frivillige venskabsfamilier, skolen, flygtningeforældre.  1. møde med 
skolen: fællesmøde på skolen for alle forældre, information om det danske 
skolesystem, ligeværdighed, dialog og nysgerrighed. 
 
Efter:  
Frivillige og forældre. Koordinering er vigtig. (Venner viser vej) 
 
Obs-punkter: 

 Frivillige 

 Indgangsperson (kontaktperson?) på skolen, 

 Informationsmateriale (oversættelse?) 
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 Dialog og ressourcer er tilstede, 

 Ekspert med fra starten 

 Alle forældre skal føle sig kompetente. (Ikke klientliggøre.) 
 

 

 
Skolen skal have en brændende platform, så de selv inviterer ind. 
Pilotprojekter som skaber succesfortællinger og skaber efterspørgsel.  
”Venner viser skolevej ” Jesper Bertelsen (Røde Kors) 
 
Skaber nogle pilotprojekter. (f.eks. Tårnby, Frederiksberg) 
Projektgruppen mødes igen i København. 
 
Gruppen har forpligtet sig til at mødes og sikre den videre proces. Hver især kan 
tjekke egne baglande og eksisterende ressourcer og partnerskaber. 
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Gruppe 5 – Hovedstaden 

 

 

Klientliggørelse af flygtninge hæmmer integrationen – 87 % er klientliggjort (på 
overførselsindkomst) 

 

At flygtninge i Danmark er ressourcer for samfundet. 

 

 Individet 

 Medierne 

 Politikerne 

 Civilsamfundet 

 Erhvervslivet 

 Kommunerne 

 

 
Samarbejde mellem aktørerne, som skaber rum for at alles ressourcer kan komme i spil 
gennem tillidsfulde relationer, der skaber indflydelse i eget liv. 
 
”Modtagelsesforeninger” i alle kommuner, hvor introduktion og medlemskab i 
foreningen er en del af modtagelsen i kommunen. I foreningen har de nyankomne selv 
mulighed for indflydelse på foreningens aktiviteter.  
 
En slags ”community organizing” model. 
 
Obs-punkter: 
 

 At modtagelsen i kommunen indebærer medlemskab af foreningen 

 At foreningen har kapacitet til at modtage nyankomne 

 At foreningens medlemmer har råderum til engagement og indflydelse 

 Forventningsafstemme med kommunen – at foreningen kender sine rammer og 
sine begrænsninger 

 Tillid fra kommunens side 
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Næste skridt er, at vi udbreder de gode modeller, der allerede findes (fx 
”Flygtningevenner” i Fredensborg) 
Vi skal bygge på de gode fællesskaber, der eksisterer i lokalsamfundet 
 

 

 
Gruppe 6 – Hovedstaden 

 

 

At flygtninge med traumer ikke bliver spottet 

 

At alle flygtninge med traumer får et værdigt liv 

 

 

 Center for udsatte flygtninge 

 Dignity 

 Oasis 

 Indvandrermedicinsk klinik 

 RCT i hele landet og tilsvarende 

 Praktiserende læger 

 Socialrådgivere i kommunerne 

 Sprogskolelærere 

 Lærere og pædagoger 

 Veteraners organisationer 

 Præster og imamer 

 Socialpolitikere i kommunerne  

 Embedsmænd 

 Frivilligcentre  

 Foreninger 
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 Udbrede viden om traumatisering og hvordan det spottes 

 Formidling af denne viden til de som bidrager – professionelle og frivillige.  

 Professionelle og frivillige spotter 

 Kun professionelle behandler 

 Frivillige understøtter i efterværn 

 Mere viden om traumer til relevante  

 Politisk opmærksomhed 
 

 

 
Traumer kunne være emnet for næste psykiatri-topmøde. 
Det vil være godt med presseopmærksomhed evt. i forbindelse med topmøde. 
Videnscentre og udførende aktører skal inddrages (nævnt tidligere). 
 
Gruppen tager det med tilbage til deres respektive organisationer. Vi bliver ved at tage 
det op. 
 
Gennem bl.a. presse og integrationsråd kan vi sikre, at der fortsat er engagement for 
det videre arbejde. 
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Gruppe 7 – Hovedstaden 

 

 

Der eksisterer et parallelsamfund, som skaber et ‘os’ og ‘dem’, hvor borgerne ikke 
møder hinanden ligeværdigt. 

 

Vi vil skabe et rum for ligeværdig dialog mellem nyankomne flygtninge og ‘gammel-
danskere’. 

 

 

 Nyankomne flygtninge 

 ‘Gammel-danskere’ 

 Sprogskoler 

 Medborgerhuse 

 Biblioteker 

 Kommune 

 Tidligere flygtninge 

 Skoler og andre institutioner 

 Virksomheder 

 Foreninger 

 Boligselskaber 

 Frivilligcentre 
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Model for national genoplivelse af forsamlingshus-tanken anno 2015, i rammer, der 
skaber ligeværdig dialog og sætter de nyankomne flygtninges ressourcer bedre i spil i 
mødet med lokalsamfundet. 
 
Brugeransvar (alle involverede) 
 
Zoner ud fra metoder for at få ressourcer i spil (helhedsorienteret syn – som starter ved 
individet og zoomer ud) f.eks. 1) Modtagelse; 2) Individuel afklaring i forhold til 
identitet, ressourcer, livssituation 3) Ønsker, behov drømme 4) Rolle i samfundet osv. 
 

 Hjælp til selvhjælp 

 Vidensudveksling 

 Hjælp og støtte ud fra egne behov og på egne præmisser 

 Ligeværdig dialog 

 Ny indgang for alle relevante, interesserede lokalaktører (majoritet, minoritet, 
institutioner, foreninger, virksomheder, kommune osv.) 

 Ressourcebank – de individuelle ressourcer og kompetencer, de enkelte 
brugere har med og hvad de vil byde ind med. 

 Aktiviteter, der opfordrer til ligeværdig dialog og større forståelse for 
mennesket bagved. 

 Sikre win-win 

 Bestyrelse, der repræsenterer alle brugergrupper. 

 Fællesmøder for bestyrelsen 

 Stormøde hvor alle i lokalsamfundet inviteres. 

 Reachout til lokalsamfundet (gå fysisk ud i lokalsamfundet og inviter og 
kommuniker om forsamlingshuset). 

 

 

Udvikling af en national strategi for ‘forsamlingshuset anno 2015’, (implementering, 
økonomi, kortlægning af huse i lokalområder, model for involvering af lokale aktører 
m.m.) 
 
SIRI sikrer, at processen fortsætter…. 
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REGION MIDTJYLLAND 
 

 

 
Gruppe 8 – Midtjylland 

 

 

Flygtninges hurtige indgang i fritids- og foreningslivet – det kan være svært (barrierer), 
og det kan tage for lang tid 

 

Flygtninge gives kendskab og ressourcer til at deltage i dansk fritids- og foreningsliv, så 
deltagelsesfrekvensen kan sidestilles med det øvrige samfunds deltagelse 

 

 

 Kommunale aktører  
- Integration/modtagelse 
- Sport/fritidsforvaltning 
- Børn/Unge/familieafdeling 

 Foreningerne 

 Flygtningene selv 

 Sprogskolerne 

 Folkeskolerne 

 Mentorer/frivillige kontaktpersoner 

 Lokale frivilligcentre 

 Fritidscentre 

 Lokale erhvervsliv – Bruge lokale erhvervsnetværk og arrangementer. 
sponsorater til fritidsliv/udstyr. Intro til arbejdsnetværk via fritidsliv. 

 Integrationsråd/REM/Frivilligrådet 

 Lovgivere – økonomi 
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Delmål der skal afklares for at opnå visionen: 

 Flygtningenes økonomiske ressourcer 

 Afklaring af mentale forudsætninger og ressourcer for at deltage. 

 Overskud til at se mulighederne. 

 Konkret plan for introduktion til foreningslivet – med en afdækning af den 
enkeltes lyst og interesseområder. 

 Der skal placeres et koordineringsansvar 

 Koordinering af tilbud 

 Kendskab/overblik 

 Involvering/inddragelse af lokale aktører 

 Yderligere ressourcer til især voksnes idrætsdeltagelse – fritidspas til enlige 
voksne, sponsorater af kontingent/udstyr fra lokale virksomheder? 
Sportsmentorer der guider til tilbud 

 Foreningsdag med intro af tilbud 

 En ugentlig dag – gerne lørdag eller søndag, hvor der er mulighed for at prøve 
flere sportsgrene gratis. Idræt uden grænser, som eksempel. 

 Klippekort til at prøve sport 
 

 

 
Man er nødt til at starte forfra lokalt – det fungerer ikke, at vi kommer og præsenterer 
en vision, andre  allerede har formuleret. En lignende proces (som den vi har 
gennemført på FI-døgnet) skal gennemføres lokalt 
 
Identifikation af relevante lokale aktører 
Lignende proces 
 
Viden om den konkrete målgruppe 
      > sæt ord og billeder på formålet    
      (ambassadører/fortællinger – hvem handler det om?) 
Involvering 
Netværk 
Sætte fokus på at der kan være en potentiel ny medlemsskare, eller at bedre trivsel på 
den lokale folkeskole er et fælles ansvar 
 
Konkrete eksempler: 

 Brandkadetterne (Ringkøbing) vil tage fat i samarbejdspartner ift. mere 
samarbejde, og forslag om supplerende praktikpladser hos Falck 

 Bydelsmødrene (Holstebro) vil udvide samarbejdet med kommunen og øvrige 
foreninger lokalt. Vil gerne invitere til dialogmøde  

 Skanderborg kommune vil undersøge muligheden for at invitere (udvalgte) 
frivillige med på ordinær efteruddannelse  

 Dansk Flygtningehjælp (Østjylland) vil gerne efterstræbe mere inddragelse af 
frivillighed i beskæftigelsesindsatsen 

 CABI vil efter Døgnet have mere fokus på samarbejdet med civilsamfundet 
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Gruppe 9 – Midtjylland 

 

 

Hvordan gør vi det nemmere for nytilkomne unge enlige flygtninge at blive 
introduceret til lokalsamfundet fra dag 1? 

 

At gøre unge enlige nytilkomne flygtninge til aktive medborgere, så de bibeholder 
motivationen og føler sig velkomne og trygge. 

 

 Favrskov kommune 

 NGO’er på integrationsområdet 

 De lokale biblioteker 

 Det lokale foreningsliv 

 

 
Pilotprojekt – Favrskov kommune (Hadsten, Hammel og Hinnerup).  
 
Center for Boligsocial Udvikling (udvikling og evaluering) 
 
Evt. trappemodel: første tre uger hvor en flygtning viser en ny rundt. Intro til 
foreningslivet. Røde Kors med kontaktfamilier. 
 
Der uddannes mentorer til at finde og uddanne lokalguider (flygtninge i 
lokalsamfundet) med henblik på at introducere nyankomne unge enlige flygtninge til 
lokalsamfundet fra dag 1. Med lokalsamfundet menes; det frivillige foreningsliv, de 
lokale muligheder og nødvendigheder som f.eks. de lokale supermarkeder, 
kommunen, sundhedsvæsenet m.m. Det metodiske koncept er inspireret af 
bydelsmødre, DFUNK, Baba, Welcome Refugee Zones og REACH Edmonton Canada. 
 
Hvad skal der til:  

 Godkendelse fra Favrskov kommune. 

 Koordinator til uddannelse af mentorer, dagligt drift m.m. - udpeges fra lokal 
NGO.   
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Nedsættelse af styregruppe med vigtigste interesserenter: Favrskov Kommune, 
Center for Boligsocial udvikling, Dansk Flygtningehjælp/Røde Kors. Frivilligcenter/stor 
forening. Evt. bibliotek. Flygtning fra lokalområdet. 
 
Gruppen skal sikre ”afklaring på hjemmefronten”. 
Fastsættelse af dato for styregruppe møde. 
 
Inddragelse af både målgruppen og af de frivillige i udformningen af indholdet. 
Mulighed for konsulentstøtte. Udpegelse af koordinator/konsulent til uddannelse og 
støtte til mentorerne. 
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Gruppe 10 – Midtjylland 

 

 

At flygtninge skal vente 3 år på at ansøge om familiesammenføring 

 

At man i ventetiden får den individuelle støtte/vejledning der skal til for at ventetiden 
fremmer den enkeltes ressourcer – at de forbliver aktive i eget liv. 

 

 
SKAL:  

 Økonomi fra staten 

 Center for Frivilligt Socialt Arbejde 

 Frivilligcentre 

 Boligorganisationen 

 Sundhedssystemet 

 Frivillige organisationer fra sociale, kulturelle, idrætslige og alle andre områder 

 Uddannelsesinstitutioner  

 Kirken 

 Kommunen 

 Virksomheder 

 Sprogskoler 

 Etniske foreninger 

 Borgere 

 Lokalråd 

 Socialøkonomiske virksomheder 
 
KAN: borgere - og de skal opfordres og tages i hånden. 
 

 

Fysiske lokaler, ansat koordinator, relationsskabende samtaler, afklaring af behov hos 
alle, vidensdeling, koordinering af tilbud i lokalområdet. 
 
Hvad skal der til: Lovgivning for ledige skal ændres. 
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Lokale møder med lokale aktører som afdækker lokale behov. 
 
Processen skal koordineres lokalt via et frivilligcenter, med sin egen projektleder, som 
skal sikre at tilbuddene bliver koordineret lokalt, at flygtningene får info om muligheder, 
at fagprofessionelle kan være trygge i samarbejdet med frivillige. 
 
Det er vigtigt, at vi fortæller de gode historier som opstår i relation mellem danskere og 
flygtninge – på alle niveauer, arbejdsmarkedet, fritid, skole, naboskab. 
 
Derudover skal det sikres 

 at inddragelsen er seriøs, at der er plads til deltagelse også fra de mere sårbare 
grupper. 

 at der er relevante opgaver der skal gøres, at man ”er til nogens nytte” 

 at virksomheder inddrager frivillige mentorer, til at hjælpe med fritiden. 
 
Efter døgnet skal vi huske: 

 at invitere lokale aktører til en proces som vi har lært på døgnet. 

 at sætte sagen på dagsorden i egen organisation og få delt viden. 
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Gruppe 11 – Midtjylland 

 

 

Grupper blandt nyankomne flygtninge er ikke aktivt deltagende i civilsamfundet 

 

Nyankomne flygtninge deltager aktivt i civilsamfundet, hvor det giver mening for og 
skaber motivation hos den enkelte 

 

 

 Kommunale nøglepersoner med henblik på at skabe overblik og koordinering via 
fx frivilligkoordinatorer, integrationsmedarbejdere, sundhedsplejersken, 
familiekonsulenter, dagtilbud osv.  

 Regionernes psykiatritilbud 

 Flygtningene selv 

 Lokale civilsamfundsaktører, afhængig af målgruppe og aktivitet 
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Der findes ikke én fast model (one size fits all), men der kan tilpasses lokale modeller, 
som afhænger af lokale behov, aktører og netværk. Vi ser dog stadig nogle 
”ingredienser”, som vi vil pege på kan virke i fh.t. gruppen: 

 Alle nyankomne flygtninge skal tilbydes en dansk ven/venskabsfamilie 

 Mentorordninger (frivillige) der målrettet fokuserer på at løse udfordringer med 
uddannelse, sprog og adgang til arbejdsmarkedet, sociale og kulturelle barrierer 
(kulturelle vejvisere) 

 Sprogtræning v/ frivillige – herunder frivillige der taler flygtningens eget 
modersmål 

 
Hvad skal vi huske? 

 Hvor vigtigt det er at udvikle lokalt. 

 Hvordan får vi indarbejdet modellen lokalt. 

 Få øje på alternative indgangsvinkler i forhold til at få fat i fx en gruppe, der ikke 
er nemt tilgængelig 

 Alle aktører er lige vigtige for at løse opgaven 

 Hvordan sikrer vi vidensdeling, - så vi ikke opfinder den dybe tallerken igen og 
igen.  

 Blive bedre til at tage fat i de relevante kontakter 

 Samarbejde er centralt, i stedet for at sidde ude i hver sin lille forening og ”holde 
på sit”  

 Vi skal huske en opmærksomhed på, om vi imødekommer de reelle behov 

 Gøre positive fællesskaber i civilsamfundet reelt tilgængelige og meningsfulde for 
alle 

 

 

 
Netværksmøder lokalt 
Samskabelse i et fysisk rum! Der er brug for, at de lokale parter samles lokalt i øjenhøjde 
og udvikler lokale løsninger på lokale udfordringer. 
 
Vi skal alle tage ansvar for at se ud over ”vores egen næse/målgruppe” og løfte blikket 
mod de mulige parter, der skal være med til at ”samskabe” nye løsninger. 
 
Inddragelse af flygtninge selv. 
Sætte realistiske målsætninger op og følge op på dem. 
 
Sikre en hurtig/tidlig indsats, så frivillige hurtigst muligt føler, at de er med til at gøre en 
forskel. 
 
Der arrangeres forskellige netværksmøder mellem relevante samarbejdspartnere. 
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Gruppe 12 – Midtjylland 

 

 

At understøtte nyankomne flygtninge i at deltage aktivt i foreningslivet/at foreningslivet 
er aktive med nyankomne flygtninge 

 

At foreninger er parate og forpligtede til at indgå i integration af flygtninge OG at 
flygtninge sikres viden, forudsætninger og adgang til foreningslivet. 
 

 

 

 Kommuner 

 Frivillighedscentre 

 Foreninger 

 Frivillige 

 Landsorganisationer 

 Rollemodeller 

 Sprogskolen 

 Asylcentre 

 Presse 

 Virksomheder 

 Fritidskonsulenter 

 Borgere med flygtningebaggrund 
 

 

 
Overordnet: samle vidensbank lokalt, sikre tidlig info om foreningskultur i DK (på 
asylcentre), Gøre foreningsdeltagelse attraktiv/meningsfuld. 
 
I forhold til foreninger: ressourceafklaring og oplysning, inddragelse i udfordringen, skabe 
ejerskab og medansvar. 
 
I forhold til flygtninge: information, dialog, formidling, holde i hånden, vise vej, netværk, 
venskab, ambassadører/fortalere. 
 
Hvad skal der til: 
Rollemodeller, ambassadører, netværk, de gode historier, mødesteder og begejstring. 
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Vi skal mobilisere vores baglande og identificere ”fyrtårne”– rulle modellen ud, finde 
ressourcepersoner. Fokus på foreningsliv tidligt i asylfasen. 
 
Invitere lokale aktører ind, videndeling, vi holder fast i hinanden. 
Via ildsjæle, oplysningsarbejde, sikre fælles platform og målsætning, ”det fælles tredje” 
eller det, vi alle kan være enige om. 
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REGION NORDJYLLAND 
 

 

 
Gruppe 13 – Nordjylland 

 

 

Kvinder fratages mulighed for integration 

 

Kvinder indgår på lige fod i civilsamfundet og dermed er centrale for integrationen af 
den hele familie 

 

 

 Familie og netværk 

 Målgruppen 

 Stat 

 Kommune 

 Foreningsliv 

 Frivillig 

 Erhvervslivet 

 Trosfælleskab 

 Højskoler 
 

 

 
Etablering af en mentorbank i det kommunale regi. Tanken er blandt andet at hver 
enkel nyankomne tilbydes en frivillig mentor, som er guide til civilsamfundet. 
Mentorbanken er omdrejningspunkt for aktiviteter blandt andet i forenings-
danmark?, uddannelsessystem, frivillige, indvandrerforeninger. 
 
Obs-punkter: vi skal huske samarbejdet, let og enkel kommunikation og rummelighed. 
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Det offentlige Danmark skal administrere mentorbanken. Der skal ske en aktivering af 
midler. Hjælpe med at udbrede kendskab til mentorbanken, aktive frivillige, sætte 
aktiviteter i gang. 
 
Gruppen skal hjem og arbejde med de kontakter, der er dannet på døgnet, mødes 
med det kommunale system. Arbejde videre inden for hvert sit felt. 
 
Indkalde diverse interessenter til workshops. Det kunne for eksempel være DIF, 
Venligboerne, indvandrer organisationer, Dansk Flygtningehjælp, Røde Kors med 
flere.  
Oplysning og direkte invitationer til arrangementer. 
 
Og så har gruppen aftalt at møde til julefrokost hjemme hos Søren Bredal - asylcentret 
står for maden. 
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Gruppe 14 – Nordjylland 

 

 

Det er en udfordring at få alle danskere til at forstå, at vi SKAL hjælpe ankomne 
flygtninge 

 

At skabe brobygningsplatforme mellem flygtninge og danskere 
 
 

 

 Asylcentre 

 Kommuner 

 Interesseorganisationer 

 Lokale Samråd/borgerforeninger/foreninger/specialforbundene Venner viser 
vej 

 

 

 
Venner Viser Vkal løse opgaven. De skal huske at involvere alle typer frivillige: 
Mødrehjælpen, Dansk Flygtningehjælp og Venligboerne (som ikke har noget formelt 
samarbejde på tværs). 
 
Venner Viser Vej skal have power nok til at løfte opgaven. Opgaven skal løses på 
ultralokalt niveau (på kvarters niveau/i landsbyer). 
 

 

 
Asylcentrene kan indføre spørgsmålet ”Vil du have en frivillig tilknyttet” i deres 
overdragelsessamtale. Her skal Venner Viser Vej på banen. 
 
Videndeling mellem de lokale frivillige aktører. Konkret skal Venligboerne indtænkes 
mere som en ressource. 
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Gruppe 15 – Nordjylland 

 

 

Det er et problem at fastholde lysten til integration gennem de første måneder 

 

At alle som kommer til DK føler sig velkomne/ønskede og oplever, at de har noget at 
bidrage med 

 

 Frivillige foreninger 

 Kommune  

 Erhvervslivet 

 

 

 Introduktion til lokalsamfundet 

 Tidlig start med integrationsprogrammet 

 Kontaktpersoner/naboer 

 Hvor bor de andre, som taler det samme sprog 

 Sociale fællesskaber, meningsfulde aktiviteter, hvor og hvornår? 

 Mulighed for mobilitet 

 Koordination og information af og om aktiviteter 

 Kontaktpersoner i foreninger til modtagelse af flygtninge som medlemmer – 
oplæring af foreningerne 

Husk: 

 Koordination og lokal forankring 

 Solide netværk mellem aktørerne 

 Forventningsafstemning 

 Samskabelse – også med flygtninge 

 Tage højde for lokal kontekst/geografisk udfordring 
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Kommune:  
Økonomisk incitament  
Præsentation af samskabelsesproces/salgstale 
Civilsamfundet og foreninger stiller med kontaktpersoner 
 
Foreninger/frivillige: 
Foreningers sociale engagement afspejler sig i kommunal økonomisk støtte 
Adgang til at få nye medlemmer/nyt liv i foreninger 
 
Erhvervslivet: 
Mulighed for at rekruttere arbejdskraft 
Enklere og ubureaukratiske procedurer omkring praktikker og sprogpraktikker 
Messe for virksomheder og flygtninge plus erhvervsbesøg 
 
Det er vigtigt, at alle aktører har forståelse for det fælles mål og er opmærksomme 
på, hvilken rolle og opgaver de hver især har. 
 
De forskellige bidragsydere fastholdes og engageres ved, at vi lader dem blive en del 
af en samskabelsesproces. 
 
Vi skal fortsætte dialogen mellem de implicerede parter og arrangere en jobmesse i 
Aalborg, som skal faciliteres af frivillighuset og være rettet mod flygtninge. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

36 
 

REGION SJÆLLAND 
 
 

 
Gruppe 16 – Sjælland 

 

 

Flygtninge har mistet netværk og kontrol over eget liv. 

 

Alle har et netværk og oplever kontrol over eget liv. 

 

Frivilligcentre/kommuner, mentorer, naboer, alle lokale foreninger (inkl. kultur og 
fritidslivet), mændene, flygtninge selv, virksomheder. 

 

 
Én indgang/kontaktperson for frivilligforeninger til kommunen. Kommunen har en 
faciliterende rolle og kortlægger det frivillige foreningsliv. Muligheder for flygtninges 
engagement i foreningslivet indarbejdes i overdragelsen fra asylcenteret til 
kommunen ud fra individuel afklaring med flygtningen. Den kommunale 
kontaktperson er ansvarlig for brobygning videre til frivilligforeningerne. 
 
Der skal være en koordinerende frivilligkoordinator i kommunen med faciliterende 
(ikke udøvende) rolle for det frivillige foreningsliv. 
Flexibilitet i forhold til forskelligartede lokale aktører. 
Økonomiske ressourcer. 
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Kommune og asylcenter mødes for at tale om afklaring af flygtninge inden 
overdragelsen til kommunen. 
 
Køge Kommune: Pilotprojekt! 
Asylcentre: dialog med kommuner om forberedelse inden overdragelse. 
 

 

 
Gruppe 17 – Sjælland 

 

 

Skabe gode rammebetingelser for frivillige 
 

 

 
Alle ved hvordan man kan støtte op omkring/blive frivillige! 

 

Lokalt: Kommune/byråd – virksomheder/erhvervsliv – trossamfund – civilsamfund – 
fonde – medier-sprogskoler. 
 
Nationalt: relevante ministerier – KL – landsdækkende organisationer – DA, DI, LO, BL, 
fonde. 
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 Overblik og koordinering  

 Webbaseret løsning som i alle kommuner har: ex. Skolen i Virkeligheden 
(Krav: skal være opdateret og varetages evt. relevant ministerium) + App: 
Køge Fri 

 Politisk prioritering lokalt og nationalt 

 National webside, hvor man kan søge midler til projekter – her mødes 
projektansøger og fonde  

 Crowdfunding  - forum for udvikling af lokale projekter. 
 
Hvad skal der til? 

 Politisk engagement og beslutsomhed 

 Udbredelse til alle landets kommuner 

 Udbredelse i lokalsamfund 
 

 

 

 Nationalt: opgaven skal placeres i et ministerium 

 Økonomi: udvikling af web/app løsning 

 Lokalt: Udbredelse lokalt – allerede etablerede fora for frivillighed skal 
involveres i kommunalt regi og bredt i foreningslivet. Der skal etableres en 
fælles lokal oplysningskampagne til flygtninge, borgere, foreninger og internt i 
kommune. 

 
Værter for døgnet har bolden i forhold til den generelle opfølgning. Gruppen kan selv 
lokalt forsøge at fået overblikket og begynde at skabe dialog mellem foreninger, 
kommune og individuelle borgere. 
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Gruppe 18 – Sjælland 

 

 

Manglende sprog er kilde til: ensomhed, isolation, passivitet og for meget tid, ringere 
mulighed for uddannelse og job, modløshed og demotivation, tabt gejst, 
utilstrækkelig udnyttelse af flygtninges potentiale, ringere mulighed for at deltage i 
børnenes opvækst (forældreskab). 

 

Alle flygtninge skal kunne kommunikere frit på dansk – så de har bedre 
forudsætninger for at skabe sig et godt liv i Danmark. 
 

 

Alle kan! Sprogcentre, biblioteker, foreninger, frivillige frie fugle, nabo og 
beboergrupper, virksomheder, kommuner, ministerier, madklubber, 
uddannelsesinstitutioner, andre flygtninge, medierne, boligsociale indsatser, 
fagforeninger, AMU centre, erhvervsskoler, sponsorer og fonde, flygtningene selv. 

 

 
Alle skal bidrage til at skabe en grundlæggende forståelse af, at sproget er 
hovednøglen til det gode liv. Sprogstimulering skal fylde mere, der skal etableres et 
fælles fokus, så alle aktører rundt om flygtninge er enige om visionen. Sprog skal fylde 
i alle aktiviteter, det er ikke så vigtigt, hvad man mødes om, men at sprogdimensionen 
er tænkt ind. 
 
Vi skal bevidstgøre flygtninge om, at sprog er nøglen. Vi skal spørge ind til flygtningens 
egne interesser, involvere dem mere. Vi skal sætte hurtigt ind med sprogstimulering. 
Alle aktører skal have fokus på sproget. Værktøjskassen er enorm, hvert element 
udgør en brik i flygtningens sprogtilegnelse. Sprogstimulerende aktiviteter skal fylde 
mere i flygtningens dagligdag, som supplement til danskuddannelsen. 
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Vi udbreder vores vision lokalt ved at italesætte, at sproget er nøglen til det gode liv i 
DK over for vores samarbejdspartnere. 
 
Ministeriet tager det med hjem og bidrager til at udbrede visionen.  
Vi kan skabe et fællesskab om, at sprog er nøglen, vi kan invitere vores netværk til at 
give deres bidrag ud fra deres ståsted. 
 
Roskilde Kommune og Dansk Flygtningehjælps frivilliggruppe i Roskilde laver et 
arrangement sammen i det nye år, som sætter spot på sprogets vigtighed. 
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REGION SYDDANMARK 
 

 
Gruppe 19 – Syddanmark 

 

 

At fastholde og understøtte motivationen hos nyankomne. 
 

 

Den enkelte har mulighed for at tage ansvar for egen integration hvilket giver øget 
selvværd. 
 

 

 Frivilligorganisationer 

 Lokalsamfund 

 Kommuner 

 Virksomheder  

 Målgruppen 
 

 

 

 Ikke-klientgørelse, men samskabelse med målgruppen 

 Platforme for relationer og menneskelige netværk som vej ind i samfundet 

 Ingen one-size-fits-all-solution, men se flygtninge som forskellige målgrupper 

 Se flygtninge som en ressource frem for en belastning 

 Skabe mulighed for at kortslutte systemet. 
 

 Hurtig kompetenceafklaring 

 Involvering af den enkelte flygtning og oplysning om rettigheder og 
muligheder 

 Erhvervsliv mere med i løsningerne og gerne via indslusningsløn 

 Understøtte og videreformidle kompetencer fra hjemland til erhvervsliv 

 Uddanne nøgle-/ressourcepersoner fra flygtningegrupperne til at guide/ 
vejlede nyankomne. 
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 Store og små virksomheder inviteres til et lignende arrangement hvor ideerne 
fra dette 12-12 møde præsenteres og videreudvikles med henblik på at koble 
erhvervsliv og civilsamfund. 

 De store nationale virksomheder er potentielle 
forandringsagenter/fødselshjælpere for et nyt integrationsparadigme 

 Find en konsensusløsning for indslusningsløn 

 Lad alle involverede aktører få mulighed for at komme med input og tage 
ejerskab til udfordringer og tilpasse dem til deres virkelighed. 
 

 

 
Gruppe 20 – Syddanmark 

 

 

Hvordan bryder vi barrieren så motiverede flygtninge, inden for det første halve år, 
kan blive en aktiv del af lokalsamfundet? (Barriere  = at flygtninge ikke kan komme 
inden for, selvom de gerne vil) 

 

Det frivillige Danmark bliver en arena, hvor flygtninge kan komme i gang fra dag 1 og 
blive aktive på lige fod med andre frivillige. 

 

Frivillige foreninger, kommunen, frivilligcenteret, frivillige ildsjæle, virksomheder og 
organisationer som f.eks. Røde Kors, Flygtningehjælpen og Red Barnet. Fonde.   
 

 

 

 Oprette én indgang for alle til den frivillige arena 

 Nyt mindset hos foreningerne 

 Kulturelle Vejvisere 

 Sociale Koblingssteder 

 Strategier for Bæredygtig social udvikling 
 
Husk: 

 Minde om formålet: At alle skal være en del af fællesskabet 

 Det skal være enkelt at gå til (dvs. mindske barriere med lovgivningen) 

 Konkrete eksempler og fortællinger på, hvordan det kan lykkes) 
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 Finde ud af om der er et frivilligcenter i Nyborg, og  tale med dem om 
samarbejde.  

 I Kerteminde skal vi etablere et samarbejde med kommunen.  

 Ideen skal plantes ude hos de forskellige aktører, som inviteres til møde.  

 Ideen skal plantes hos flygtningene, evt. gennem sprogskolen. 

 Vi sikrer det fortsatte engagement via oplysning og skulderklap og ved at sikre 
gode eksempler og tale om dem. At trække på de ressourcestærke som 
igangsættere. 

 Næste konkrete skridt for gruppen er at holde møde med overordnede 
ledere.  Snakke med sprogskolen. Tale med de frivillige på asylcentret. 
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Gruppe 21 – Syddanmark 

 

 

Integrationsprocessen der går i stå og den enkelte/familie isoleres 

 

Flygtninge er her, som vi alle er det! 

 

 Behovs- og situationsbestemte bidragsydere, med udgangspunkt i den 
enkeltes situation. 

 Erhvervslivet, Fællesprojekter (f.eks. Asylprojekt Sønderborg, Lokalsamfundet 
Bygger Bro, Folkeoplysning for flygtninge mv.) 

 Stat, region og kommune 

 Borgeren selv (individer, foreninger, civile strukturer) 

 

 
At der etableres koordinatorer for både kommune og de frivillige, samt at de sidder i 
sparringsafstand og er synlige for borgeren.  
Der laves samarbejds-/partnerskabsaftaler mellem kommuner, foreninger, 
civilsamfundet og erhvervslivet. 
At man får lov til som frivillig og som organisation til at gøre det man brænder for og 
som man synes er sjovt. 
 
Hvad skal vi huske? 
Politisk opbakning, synlighed, oplysninger, gennemskuelighed, viden, kendskab, 
nysgerrighed, åbenhed, initiativ, lyst og interesse for at lære nyt = SAMSKABELSE 
 

 

Der skal være koordinator fra både kommunal og frivillig side - med henblik på at 
samle alle frivillige organisationer og koordinere/inspirere den samlede indsats i 
forhold til den vedholdende integration. 
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Gruppe 22 – Syddanmark 

 

 

Mange nyankomne føler sig fortabt og alene i den nye bolig, det er svært at få fat i 
kommunen og de kender ingen frivillige endnu. 
Det samme gælder for de frivillige/erhvervsklubber, som ikke ved, hvordan de skal 
finde de nyankomne 

 

Enhver flygtning skal føle sig tryg og velkommen og som en del af samfundet 

 

 Indsatsen starter fra Udl. Styrelsen og asylcentrene derefter i kommunen. 

 De frivillige organisationer og enkeltpersoner, 

 Etablerede organisationer, Uddannelsesaktører, Erhvervslivet kan bidrage 

 

 

 Der skal ydes en dedikeret indsats i alle kommuner 

 Der skal stilles ressourcer (Løn+lokaler) til et koordineringsteam i alle 
kommuner. 

 Der skal udpeges en tovholder. 

 Der skal oprettes et frivillighedshus til formålet, hvor flygtninge, frivillige og 
eksperter kan mødes. 

 Der skal oprettes en styregruppe af lokale aktører med store netværk 
bestående af de frivillige (repræsentant for organisationer og 
enkeltpersoner), de lokale aktører (asylcenteret, erhvervslivet og 
uddannelsesinstitutioner) og kommunen. 

 Der skal oprettes en statslig hotline til spørgsmål  

 De forskellige kommuner skal inspireres af en task force, som fortæller best 
practice fra de kommuner, der har gjort en særlig god indsats og allerede har 
etableret en model 

 
Ressourcer til koordinering og rammer til indsatsen 
Økonomisk incitament for kommuner til at lykkes med integrationen 
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 Vi begynder at indtænke modellen lokalt  og trækker på hinandens viden. 

 At regeringen følger op på forslaget og afsætter ressourcer til formålet. 

 At regeringen/kommunen fjerner barrierer for implementering 

 Opfølgningsmøde  

 Deling af best practice lokalt og nationalt 

 Vi skal hver især selv vise engagement 

 Vi skal fortælle de gode historier og vise, at det nytter 
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Gruppe 23 – Syddanmark 

 

 

At de unge uledsagede drenge ikke er rustede til overgangen fra barn til voksen (18 
år). De mangler tryghed, netværk, relationer og redskaber 

 

Om 10 år er det standarden, at alle flygtningebørn har en kontaktfamilie og er taget 
godt imod. Om 10 år kommer alle flygtningebørn selvfølgelig i skole, får en 
uddannelse og et job og klarer sig. 
 

 

 Vi skal skabe en alliance i byerne om at ville tage godt imod børnene 

 Vi har brug for sagsbehandleren 

 Etablerede organisationer der kan rekruttere velkomstfamilier eller 
velkomstfrivillige 

 Integrationsrådet hjælper med at finde ressourcestærke familier der kan være 
rollemodeller 

 

Vi anbefaler, at byer skaber en koalition af borgere om at være Velkomst by. Vi 
anbefaler, at der laves en pixibog m. udgangspunkt i at intet barn skal ankomme til sit 
nye hjem alene.  Bogen beskriver en opskrift på, hvordan man gør og hvem der gør 
hvad. 

 

 
Vi tager hver især hjem og fortæller om udfordringen og buddet på løsning. 
Integrationsrådet kigger på ”x-flygtninge-modellen”. 
 
Vi bør mødes igen.  De to ministre må følge op på vores arbejde.  
 
Vi vil gerne fortsætte samtalen lokalt i vores byer og måske lave samme proces helt 
lokalt – vi er blevet oplært i en metode, som vi gerne vil bruge sammen med lokale 
folk. 
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Gruppe 24 – Syddanmark 

 

 

Det er en udfordring, at inddrage de nyankomne i lokalsamfundet 

 

Alle nyankomne kender lokalsamfundet, hvor de deltager på lige fod, tager ejerskab 
og er en del af fællesskabet. 

 

 
Kommunen 

• Desuden bibliotek, værksteder 
Organisation/foreningslivet 

• Frivilligecenter 
• Sportsforeninger 
• Hjælpeorganisationer 
• Genbrug 
• Foreninger 
• Spejder 
• Beskæftigelse 

Virksomheder  
• Samarbejdspartnere 

Uddannelsesinstitutioner 
• Folkeskoler 
• Højskoler/efterskoler 
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Konkret løsning: Mulighedsportal (internetportal) 

 Overskuelig, let tilgængeligt og transparent  

 Landsdækkende oversigter over de forskellige regioners aktivitetstilbud 

 Giver nyankomne let adgang til at tage del i lokalsamfundet og fællesskabet 
 

 Inspiration i andre portaler som ”Visit Århus”, kommunale brugerportaler, og 
”nyidanmark” 

 Kunne evt. være en udbygning af ”ny i Danmark” hvor man altså kan få 
information om lokale aktiviteter.  

 Dog skulle denne portal målrettes nyankomne. 

 Lettere at forstå og gå til.  
 
Hvad skal det til: 

• En dygtig programmør til at lave hjemmeside 
• Evt en opgave til Kommunernes Landsforening eller en ministeriel opgave 

 
 

 

 

 Bred dialog og samarbejde 

 Løse udfordringerne  

 Kontakt til borgerservice om oprettelse af portalen 

 Opfølgning fra os frivillige, for at der kommer resultater 

 Opsøgende positivt arbejde 

 Ejerskabsafgivelse til så mange aktører som muligt 

 Sund dialog 

 Dialog med andre aktører deriblandt kommunen. 
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