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Om kursuskataloget
Styrelsen for International Rekruttering og Integration tilbyder årligt en rækker kurser, temadage og andre arrangementer,
som skal opkvalificere fagfolk og udbrede viden inden for områderne æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol
samt særligt sårbare familier og traume.
Dette katalog bliver fremover lanceret hvert halve år, og formålet er at give kommunalt ansatte og ledere på tværs af
fagområder og forvaltninger et overblik over styrelsens mange tilbud.
For yderligere viden om styrelsens arbejde henvises til www.uim.dk/siri, hvor der findes nyttig viden om æresrelaterede
problemstillinger og negativ social kontrol, viden om reaktioner og symptomer på traume samt information om igangværende projekter indenfor de forskellige områder.
God fornøjelse!
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GRUNDKURSUS

Få styr på teori og praksis vedrørende
æresrelaterede konflikter
Styrelsen for International Rekruttering og Integration tilbyder opkvalificerende kurser om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, som er målrettet kommunale medarbejdere og deres ledere.
På kurset introduceres deltagerne til teori og begreber om æresrelaterede
konflikter og negativ social kontrol. Deltagerne får desuden grundlæggende
viden om målgruppen, lovgivningen på området og bliver introduceret til konkrete metoder og redskaber samt handlemuligheder i forbindelse med forebyggelse og håndtering af sager, der betegnes som æresrelaterede. Det kunne for
eksempel være sager med tegn på en høj grad af negativ social kontrol, frygt for
eller viden om at skulle sendes på genopdragelsesrejse eller sager om tvungen
indgåelse af ægteskab.
I et bredere perspektiv giver kurserne deltagerne et fælles vidensgrundlag for
sikkerhedshåndtering samt indsigt i familiedynamikker, og hvordan forskellige
kulturforståelser kan påvirke tilgangen til det sociale arbejde på området.
Der er fortrinsret for kommuner, der enten har eller er ved at udarbejde en
handlingsplan på området.

Program
Følgende moduler indgår i kurserne:
1. Teorier og begreber v. Styrelsen for International Rekruttering og Integration
2. Dilemmaer, konflikthåndtering og risikovurdering v. RED-Safehouse
3. Serviceloven – hvordan anvender jeg den ved æresrelaterede konflikter?
v. selvstændig jurist, Susanne Lihme
4. Kulturforståelse, familiemønstre og familiedynamikker v. lektor i sociologi
og socialt arbejde fra AAU, Marianne Skytte
5. Psykologiske perspektiver på målgruppen v. psykolog ved Minoritetskonsulenterne, Inge Loua
6. Personlig fortælling v. Dialogkorpset
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Målgruppe
Kommunale frontmedarbejdere og ledere på det
socialfaglige område.
NB! Man skal tilmelde sig som
kommune og ikke enkeltperson.
Hvor og hvornår
29.-30. aug.
18.-19. sept.
9.-10. okt.
7.-8. nov.
5.-6. dec.
6.-7. feb.
Kurserne foregår over to dage
hos de rekvirerede kommuner.
Tidspunkt
Som udgangspunkt i tidsrummet kl. 9-16.
Tilmelding
På mail til kurser.aere@siri.dk.
Skriv “to-dages-kursus” efterfulgt af kommunens navn i
emnefeltet.
Pris
Gratis, men kommunen skal
selv sørge for forplejning og
passende lokaler.
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SEMINAR

Bliv certificeret i risikovurderingsredskabet PATRIARK
Æresrelaterede konflikter er ofte komplekse, så hvordan vurderer man, om
risikoen for vold er til stede? Det er omdrejningspunktet for kurset, hvor deltagerne bliver certificeret i at bruge PATRIARK, som er et evidensbaseret
redskab, der anvendes til netop at vurdere risikoen for æresrelateret vold.
PATRIARK er baseret på en manual og er bygget op om fem trin, der skal hjælpe
én til at foretage en struktureret faglig vurdering. De fem trin er:
1. Indsamling af baggrundsinformation
2. Beskrive og vurdere risikofaktorer
3. Udvikle konkrete risikoscenarier
4. Udvikle anbefalinger til strategier til håndtering af de identificerede risici
5. Konklusion
Som en del af den samlede afdækning kortlægger man risikofaktorer, der
relaterer sig til:
• Karakteren af den æresrelaterede vold
• Gerningspersonens/voldsudøverens risikofaktorer
• Offerets sårbarhedsfaktorer

Målgruppe
Kommunale frontmedarbejdere
på det socialfaglige område
med borgerkontakt.
Det er en forudsætning, at man
har deltaget i et af styrelsen
grundkurser om æresrelaterede konflikter og negativ social
kontrol eller i lignende kurser
hos andre aktører, fx RED-Safehouse og Etnisk Ung. Eller at
man har indgående erfaring på
fagområdet.
Hvor og hvornår
11.-12. sept. i København
24.-25. sept. i Fredericia

Undervisning ved Henrik Belfrage og RED-Safehouse
Seminaret er en blanding af teoretiske oplæg og konkret træning i, hvordan man anvender redskabet. På kursets første dag introducerer redskabets
ophavsmand, Henrik Belfrage, til PATRIARK, og på dag to står RED safehouse for
en række konkrete øvelser, hvor redskabet bliver anvendt til at vurdere risikoen
i sager på tværs af børne- og voksenområdet. På dag 2 kommer man desuden
til at arbejde med at folde beskrivelsen af de enkelte risikofaktorer ud ved at
koble øvrige redskaber på, fx genogrammet og netværkskortet.
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Tidspunkt
Kl. 9-15.30
Tilmelding
På mail til kursus.aere@siri.dk.
Skriv “PATRIARK” i emnefeltet.
Pris
Gratis.
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KURSUS I REDSKABER

Få redskaber til forebyggelse og håndtering af æresrelaterede konflikter
Kurset er et øvelsesbaseret heldagskursus for dig, der allerede har et fagligt
kendskab til æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, og som gerne
vil have mere viden om og erfaring med konkrete redskaber, der kan bruges til
at forebygge og håndtere æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.
Deltagerne bliver introduceret for et relevant udvalg af redskaber og tilgange,
som foregår gennem interaktive øvelser, så redskaberne bliver afprøvet i praksis. På kurset vil du både stifte bekendtskab med redskaber til risiko- og sikkerhedsvurderinger samt dialogredskaber til samtaler med borgeren. Redskaberne dækker både den forebyggende og den akutte fase af et borgerforløb og
fungerer som opfølgning til styrelsens todageskursus.
Redskabskurset udbydes i samarbejde med eksperter på området, der vil dele
erfaringer og viden fra deres arbejde med unge og voksne, som er udsat for
eller i risiko for at blive udsat for æresrelaterede konflikter og negativ social
kontrol.

Du kommer til at arbejde med disse redskaber og tilgange:
Redskaber til dialog og overblik i komplekse sager:
1. Kulturagrammet v. lektor i sociologi og socialt arbejde fra AAU, Marianne
Skytte
2. MOD-app’en til unge, der er udsat for æresrelaterede konflikter og sikkerhedsarbejde v. RED-Safehouse

Målgruppe
Kommunale frontmedarbejdere på det socialfaglige
område med borgerkontakt.
Det er en forudsætning, at man
har deltaget i et af styrelsen
grundkurser om æresrelaterede konflikter og negativ social
kontrol eller i lignende kurser
hos andre aktører, fx RED-Safehouse og Etnisk Ung.
Hvor og hvornår
5. okt. i Aarhus
28. nov. i Odense
Tidspunkt
Kurserne foregår som udgangspunkt i tidsrummet kl. 9.30-17.
Tilmelding
På mail til kurser.aere@siri.dk.
Skriv “to-dages-kursus” efterfulgt af kommunens navn i
emnefeltet.
Pris
Gratis.

5

Kursuskatalog, 2. halvår 2018

KURSUS TIL KVINDEKRISECENTRE

Bliv klædt på til at håndtere komplekse
sager om æresrelaterede konflikter
Kvinder med etnisk minoritetsbaggrund er overrepræsenteret på landets
kvindekrisecentre, og flere krisecentre oplever, at kvinderne udgør en voksende gruppe på centrene. Nogle af disse kvinder har været udsat for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Sagerne er ofte komplekse, og der
kan være særlige kulturelle udfordringer, der gør, at man som fagperson kan
komme i tvivl om, hvordan sagerne bliver håndteret hensigtsmæssigt.
Deltagerne får viden om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol
og klæder dem på til at kunne identificere æresrelaterede aspekter i konkrete
sager. Deltagerne bliver desuden introduceret til teori og begreber om æresrelaterede konflikter og til redskaber og handlemuligheder i forbindelse med
udredning og sikkerhedshåndtering i æresrelaterede sager.
Kurset giver også i et bredere perspektiv deltagerne indsigt i, hvordan deres
egne kulturelle forforståelser kan påvirke deres arbejde med kvinder med
etnisk minoritetsbaggrund.

Obligatorisk opfølgende kursusdag
Ved deltagelse på grundkurset forpligter man sig til også at deltage på den
opfølgende kursusdag, som efter planen bliver holdt et halvt til et helt år efter grundkurset. Den opfølgende kursusdag har fokus på erfaringsudveksling,
omsætning af viden til praksis og opfølgning på centrale begreber og pointer fra
grundkurset.

Målgruppe
Medarbejdere på kvindekrisecentre og kommunale koordinerende rådgivere (jf. SEL § 109
stk. 7).
Hvor og hvornår
11.-12. sept. i Odense
29.-30. okt. i Roskilde
20.-21. nov. i Esbjerg
10.-11. dec. i Roskilde
Kurserne foregår over to dage.
Tidspunkt
Som udgangspunkt i tidsrummet kl. 9-16.
Tilmelding
På mail til kurser.aere@siri.dk.
Skriv “Krisecenter-kursus” i
emnefeltet.
Pris
Gratis.

Program
1. Teorier og begreber v. Styrelsen for International Rekruttering og Integration
2. Sikkerhedshåndtering, risikovurdering, dilemmaer og konflikthåndtering
v. RED-Safehouse
3. Kulturforståelse, familiemønstre og familiedynamikker v. lektor i sociologi
og socialt arbejde fra AAU, Marianne Skytte
4. 5Modtagelse, udredning og screening - psykologiske perspektiver og
praktiske redskaber v. psykolog ved Minoritetskonsulenterne, Inge Loua
5. Personlig fortælling v. Dialogkorpset
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TEMADAG

Æresrelaterede konflikter og negativ social
kontrol - hvad ved vi, og hvordan gør vi?
Styrelsen for International Rekruttering og Integration inviterer i samarbejde
med Als Research og VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for
Velfærd til temadag om viden æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol og metoder til at forebygge dette.
Als Research præsenterer den nye undersøgelse Unges oplevelse af negativ social kontrol og frihed fra 2018. Undersøgelsen bygger på ca. 4.500 spørgeskemabesvarelser fra unge i alderen 15-29 år samt interviews med 10 minoritetsetniske unge og 17 minoritetsetniske forældre. Undersøgelsen gør os klogere på
omfanget og karakteren af den negative social kontrol, de unge oplever.
Derudover præsenterer VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for
Velfærd præsenterer en ny kortlægning af metoder Metoder i arbejdet med
æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol fra 2018. Kortlægningen giver os viden om, hvilke metoder og hvilken tilgang der kan anvendes i både det
forebyggende, identificerende og behandlende arbejde med personer, som er
udsat for og involverede i æresrelaterede konflikter.
Den nye rapport, Virksomme og lovende indsatser på børn- og ungeområdet
inden for integration. En systematisk forskningskortlægning, som også er udarbejdet af VIVE, bliver præsenteret på dagen. Rapporten giver kommuner og
praktikere overblik over den bedste viden, vi har om integrationsindsatser for
børn og unge fra etniske minoriteter. Der bliver også givet anbefalinger og inspiration til, hvordan man kan prioritere, tilrettelægge og udføre indsatserne.

Udlevering af materialer
Der bliver udleveret en pixiversion af Unges oplevelse af negativ social kontrol og frihed, et metodehæfte på baggrund af kortlægningen Metoder i arbejdet med æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, samt et inspirationskatalog om integrationsindsatser for børn og unge, som deltagerne kan
tage med hjem og bruge som inspiration i deres videre arbejde.

7

Målgruppe
Kommunale medarbejdere,
der møder æresrelaterede problemstillinger og negativ social
kontrol i deres arbejde.
Hvor og hvornår
23. okt. Glostrup
13. nov. Horsens
Tilmelding
Information om program og
tilmelding annonceres på www.
uim.dk.
Pris
Gratis.
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SEMINAR

Styrk kommunens indsats for
traumatiserede flygtninge
Mange flygtninge i Danmark har oplevet voldsomme begivenheder i deres
hjemlande og under flugten, der kan føre til traumer. Traumer kan have store
konsekvenser for familiens trivsel, der gør det vanskeligt at etablere sig i det
danske samfund. Det er derfor helt afgørende, at landets kommuner er i stand
til at opspore og identificere mulige traumer hos flygtninge, samt levere en
sammenhængende indsats med fokus på hele familien.
Bliv klogere på, hvordan kommunen kan styrke sin indsats for traumatiserede
flygtninge, når Styrelsen for International Rekruttering og Deloitte inviterer til
to halvdagsseminarer om emnet. Dagene byder på en række praksisrettede
oplæg om konkrete redskaber til tidlig opsporing og identifikation, metoder til
kommunal behandling af traumer og det tværgående samarbejde, der binder
hele indsatsen sammen.
Seminarerne markerer samtidig afslutningen på et modelprojekt, hvor Greve,
Gribskov, Horsens og Frederikshavn siden 2015 har arbejdet på at styrke deres
indsats for traumatiserede flygtningefamilier. Alle oplæg tager udgangspunkt
i de konkrete erfaringer fra projektet, for at gøre det så nemt som muligt for
andre kommuner at implementere en sammenhængende og virkningsfuld indsats for traumatiserede flygtninge.

Program
1. Velkomst v. Styrelsen for International Rekruttering og Integration
2. Om projektet v. Styrelsen for International Rekruttering og Integration og
Deloitte
3. Introduktion til behandlingsmetoder v. OASIS og Integrationsnet
4. Erfaringer fra praksis v. projektkommuner
5. Kom godt i gang v. Deloitte
6. Mulighederne fremadrettet v. Styrelsen for International Rekruttering og
Integration
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Målgruppe
Kommunale medarbejdere og
ledere, der arbejder med traumatiserede flygtninge og/eller
udsatte familier.
Hvor og hvornår
4. dec. i København
6. dec. i Aarhus
Seminarerne holdes i tidsrummet kl. 13-16.
Tilmelding
På mail til makahr@deloitte.dk
Pris
Gratis.
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NETVÆRKSMØDE

Del viden og erfaringer om at håndtere
sager og forebygge konflikter
Gennem netværksmøderne får deltagerne kendskab til kommunernes forpligtelser på æresområdet, organisering af indsatsen, metoder, viden om målgruppen, lovgivning, håndtering af sager, henvendelsesmuligheder og meget
andet. Møderne fokuserer desuden på, at deltagerne deler deres erfaringer og
viden om håndtering og forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ
social kontrol.
Netværket henvender sig bredt til kommunale myndighedsmedarbejdere, som
møder æresrelaterede problemstillinger og negativ social kontrol. Det gælder
både medarbejdere fra det beskæftigelsesfaglige felt, integrationsområdet,
socialforvaltningen, børne- og ungeområdet, handicapområdet samt borgerservice.
Formålet er at styrke den kommunale indsats til at håndtere og forebygge
æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.
Der afholdes to årlige netværksmøder i henholdsvis Øst- og Vestdanmark. Som
udgangspunkt deltager Bornholm og Sjælland i Øst, mens Fyn og Jylland deltager i Vest.
Der afholdes møder i netværket i oktober 2018, marts 2019 og oktober 2019.

Målgruppe
Kommunale myndighedsmedarbejdere, der møder
æresrelaterede problemstillinger og negativ social kontrol i
deres arbejde.
Hvor og hvornår
2. okt. 2018 i Hvidovre
30. okt. 2018 i Horsens
Tidspunkt
Møderne afholdes i tidsrummet
kl. 8.45-15.
Tilmelding
Information om program og
tilmelding annonceres på www.
uim.dk ca. to måneder inden,
det enkelte møde afholdes.
Pris
Gratis.
Yderligere spørgsmål?
Kontakt Bente Kirstine Tran
på tlf.: 72 14 28 34 eller mail:
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