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Om kursuskataloget
Styrelsen for International Rekruttering og Integration tilbyder årligt en række kurser, temadage og andre arrangementer,
som skal opkvalificere fagfolk og udbrede viden om integrationsområdet. I dette katalog finder du arrangementer om integrationsgrunduddannelse (IGU), danskuddannelse og -prøver, repatrieringsloven, særligt sårbare unge og familier, æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.
Kataloget lanceres årligt, men med halvårlige opdateringer i onlineversionen. Dette er kataloget for 2. halvår.
For yderligere viden om styrelsens arbejde henvises til www.uim.dk/siri, hvor der findes nyttig viden om IGU-ordningen,
virksomhedspartnerskaber, danskundervisning og -prøver, æresrelaterede problemstillinger, negativ social kontrol, viden
om reaktioner og samt information om igangværende projekter inden for de forskellige områder.
God fornøjelse med kataloget!
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GRUNDKURSUS OG SÆRLIGT TILRETTELAGTE FORLØB

Få styr på teori og praksis om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

På kurset introduceres deltagerne til teorier 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 såkaldte æresrelaterede sager i praksis. Det
kan for eksempel være sager, hvor forældre overvåger deres børns telefoner
og computere og deres gøren og laden i øvrigt, hvor børn frygter for at blive
sendt ud af landet på et ufrivilligt udenlandsophold (genopdragelsesrejser)
eller sager om tvungen indgåelse af ægteskab.
Kurserne giver desuden deltagerne et fælles vidensgrundlag for sikkerhedshåndtering samt indsigt i familiedynamikker, og hvordan forskellige kulturforståelser kan påvirke tilgangen til det sociale arbejde med sårbare unge og
familier.
Kurset udbydes både som et to-dages grundkursus med fastlagt program og
som særligt tilrettelagte forløb, hvor der som udgangspunkt bliver skræddersyet et program af en dags varighed.
NB: Der er fortrinsret på grundkurserne for kommuner, der enten har eller er
ved at udarbejde en handlingsplan på området, mens de særligt tilrettelagte
forløb udbydes med udgangspunkt i princippet ”først til mølle”.

Målgruppe
Kommunale frontmedarbejdere
og ledere samt øvrige aktører
på det socialfaglige område
med borgerkontakt.
Hvor og hvornår
Aftales i dialog med den rekvirerende kommune, som har
ansvaret for at samle 35-60
kursister til grundkurset.
Tidspunkt
Afholdes over to dage i tidsrummet kl. 9-16. De særligt
tilrettelagte forløb afholdes
over én dag eller efter aftale.
Tilmelding
På mail til kurser.aere@siri.dk.
Skriv “grundkursus” eller
”særligt tilrettelagt forløb”- efterfulgt af [kommunens navn] i
emnefeltet.
Pris
Gratis, men kommunen skal
selv sørge for forplejning og
passende lokaler.
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TEMADAG

Håndter tvivl, og forstå dilemmaer i det
svære kulturmøde
Hvordan håndterer man kulturmøder, misforståelser og tvivl i det praktiske
arbejde med æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol?
Når man som fagperson skal handle på bekymringer, kan der nemt opstå tvivl
og misforståelser. Denne øvelsesbaserede temadag klæder dig på til at håndtere denne tvivl, og giver dig viden om, og erfaring med konkrete redskaber,
der kan bruges til at forebygge og håndtere æresrelaterede konflikter og
negativ social kontrol.

Målgruppe
Kommunale frontmedarbejdere og øvrige aktører på
det socialfaglige område med
borgerkontakt.

Misforståelser og tvivl hos fagprofessionelle opstår især, når ens egne livsvilkår, erfaringer, traditioner og opvækst er meget forskellig fra den borger,
man sidder overfor. Tvivlen kan blandt andet skyldes manglende viden, erfaring og kendskab til håndtering af sådanne kulturmøder.

Hvor og hvornår
Aarhus: 22. okt. 2019
København: 12. nov. 2019

På temadagen trænes deltagerne i at blive professionelle i deres tvivl ved
blandt andet at omsætte tvivlen til nysgerrighed, ligesom deltagerne bliver
trænet i håndtering af kulturmøder og generel håndtering af æresrelaterede
konflikter og negativ social kontrol.
Kursusmodulet giver deltagerne konkrete redskaber til at:
1.
2.
3.
4.

Håndtere kulturmøder
Gå i dialog med borgeren
Håndtere tvivl og anvende den konstruktivt
Skabe rum for drøftelse af tvivl i forbindelse med æresrelaterede sager
og negativ social kontrol fagprofessionelle imellem

Temadagen udbydes i samarbejde med eksperter på området, der vil dele erfaringer og viden fra deres arbejde med området.
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Tidspunkt
Kl. 9-16
Tilmelding
På mail til kurser.aere@siri.
dk. Skriv “Kulturforståelse” i
emnefeltet.
Pris
Gratis.
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KURSUS

Hvordan håndterer du IT-sikkerhed i
æresrelaterede konflikter?

Med et opfølgende kursus bliver der samlet op på styrelsens grundkurser, der
blev afholdt i 2017-2018 for medarbejdere på landets kvindekrisecentre samt
kommunale koordinerende rådgivere.
På det opfølgende kursus vil RED Center give deltagerne en grundig indføring
i, hvad de skal være opmærksomme på, og hvordan de håndterer IT-sikkerhed
i forbindelse med æresrelaterede konflikter. RED Center vil desuden introducere deltagerne for app’en MOD (Mit Overblik i Dagligdagen), som er udviklet
for at støtte unge, der er udsat for æresrelaterede konflikter. Derudover vil
Mette Høgh præsentere deltagerne for metoden Critical Time Intervention
(CTI), med udgangspunkt i erfaringer fra projektet CTI for kvinder, der fra
flytter kvindekrisecentre.
Derudover er der på dagen tid til erfaringsudveksling blandt deltagerne, og
der vil blive fulgt op på centrale begreber og pointer fra grundkurset.

Målgruppe
Medarbejdere på kvindekrisecentre og kommunale
koordinerende rådgivere (jf. SEL
§ 109 stk. 7).
Hvor og hvornår
Aarhus: 25. sept. 2019
Odense: 8. okt. 2019
Tidspunkt
Som udgangspunkt i tidsrummet kl. 9-16.
Tilmelding
På mail til kurser.aere@siri.dk.
Skriv “Opfølgende-Krisecenter-kursus” i emnefeltet.
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 opgaver med at forebygge og håndtere negativ social kontrol og æresrelaterede
konflikter. Møderne har fokus på organisering af indsatsen, viden om målgruppen, lovgivning, håndtering af sager, tilbud og indsatser, henvendelsesmuligheder og meget andet. Netværksmøderne giver desuden deltagerne mulighed for at dele deres erfaringer og viden om at håndtere og
forebygge 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 for at forebygge og håndtere
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. Netværksmøderne holdes på skift i de kommuner, der deltager
i netværket.

Målgruppe
Kommunale myndighedsmedarbejdere, der møder
æresrelaterede problemstillinger og negativ social kontrol i
deres arbejde.
Hvor og hvornår
Vestdanmark: 30. okt. 2019
Østdanmark: 19. nov. 2019
Tidspunkt
Møderne afholdes i tidsrummet
kl. 8.45-15.
Tilmelding
Information om program og
tilmelding annonceres på www.
uim.dk/siri ca. to måneder
inden, det enkelte møde afholdes.
Pris
Gratis.
Yderligere spørgsmål?
På mail til kurser.aere@siri.dk
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TEMADAG

Bliv klogere på dilemmaer forbundet med
islamiske vielser og skilsmisser

Temadagen sætter fokus på betydningen af islamiske vielser og de dilemmaer,
der kan opstå indenfor nogle islamiske miljøer, når den ene part i ægteskabet
ønsker at få en sådan vielse ophævet. Efter dansk ret har religiøse vielser i
sig selv ikke borgerlig gyldighed. Det betyder, at vielser, der bliver indgået af
en religiøs autoritet, uden vielsesbemyndigelse, ikke er juridisk gældende i
Danmark. Det kan i sig selv virke harmløst at blive religiøst viet, men hvis forholdet går i stykker, kan der opstå udfordringer med at få ægteskabet opløst.
Særligt er kvinden udsat, da de religiøse ægteskabskontrakter indenfor islam,
ofte favoriserer manden.
Nogle kvinder oplever alvorlige udfordringer og konflikter, når de har indgået et religiøst ægteskab uden borgelig gyldighed, som de ønsker at bryde
ud af. Det stiller særlige krav til de myndigheder, der kommer i kontakt med
kvinderne. Derudover er der et behov for at oplyse kvinderne om deres rettigheder og muligheder forud for eller i forbindelse med, at de ønsker at blive
religiøst viet.
Temadagen vil med oplæg fra eksperter på området lægge op til en drøftelse
af dilemmaerne, og kvindernes særlige udfordringer på området, derudover
vil deltagerne blive introducere for relevant viden om islam, relevant lovgivning på området samt for mulighederne for at forebygge æresrelaterede
konflikter.
Programmet og adresser for temadagene opdateres på hjemmesiden senest
14 dage før temadagene afholdes: http://uim.dk/arbejdsomrader/aeresrelaterede-konflikter-og-negativ-social-kontrol/tilbud-og-vaerktojer-til-fagfolk/
kurser
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Målgruppe
Kommunale medarbejdere
og ledere samt andre fagpersoner i berøring med målgruppen.
Hvor og hvornår
København: 6. nov. 2019
Aarhus: 7. nov. 2019
Tilmelding
På mail til kurser.aere@siri.
dk. Skriv “Religiøse vielser” i
emnefeltet.
Pris
Gratis.
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SEMINAR

Hvordan undgår man en potentiel
æresrelateret konflikt?

Hvilke forhold kan fungere som ressourcer og afværge konflikter, når der
opstår spændinger på tværs af generationer i etniske minoritetsfamilier? Det
præsenterer forskerne Lise Paulsen Galal og Louise Lund Liebmann ny viden
om på seminaret.
Galal og Liebmann er henholdsvis lektor og postdoc på Roskilde Universitet og
står bag forskningsprojektet Magt og (m)ulighed: Mellem ulighedsstrukturer
og æreskultur.

Målgruppe
Kommunale medarbejdere
og ledere samt andre fagpersoner i berøring med målgruppen

De præsenterer resultater fra projektet, som fokuserer på sammenhænge
mellem æresrelaterede konflikter, samfundsmæssig ulighed, religion og
mobilitet. Ved at tage afsæt i hverdagslivet undersøger projektet, hvordan minoritetsunge og -forældre forhandler og praktiserer kønsnormer i hverdagen,
og hvilken rolle køn, religion og sted spiller heri.

Hvor og hvornår
Slagelse: 7. nov. 2019

Projektet bygger på mere end 40 interview med etniske minoritetsborgere fra
Slagelse og Vollsmose, der ikke nødvendigvis har været involveret i æresrelaterede konflikter. På den måde har forskerne haft mulighed for at undersøge
tilfælde, hvor normbrud kunne være endt i konflikt, kontrol og/eller vold, men
hvor forløbet har udmøntet sig på anden vis.

Tidspunkt
Kl. 13-16.

Seminaret består af oplæg af de to forskere samt diskussion med inddragelse
af deltagernes erfaringer og refleksioner.
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Adressen bliver meldt ud på
www.uim.dk/siri senere.

Tilmelding
På mail til kurser.aere@siri.
dk. Skriv “grundforskning” i
emnefeltet.
Pris
Gratis.
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TEMADAG

De Utrolige År til udsatte etniske
minoritetsfamilier

På temadagen præsenterer vi erfaringer med at anvende De Utrolige År (DUÅ)
til udsatte minoritetsfamilier. Vi dykker ned i, hvordan man kan håndtere
sproglige og kulturelle barrierer i mødet mellem gruppeledere og familier og
giver konkrete redskaber til at arbejde med tolke i en gruppebaseret indsats.
Vi fokuserer også på, hvordan man kan gøre en særlig indsats for at rekruttere
familier med etnisk minoritetsbaggrund til DUÅ, og hvordan man gennem et
godt og tæt samarbejde med daginstitutionerne kan sikre en helhedsorienteret og koordineret indsats over for familierne.
Deltagerne får også indblik i resultaterne fra den evaluering, som COWI laver
af projektet, hvor vi forventer at kunne sige noget om DUÅ’s betydning for
familierne – både hvad angår samspil mellem børn og forældre, men også
eventuelle afledte effekter.
Baggrund om DUÅ
DUÅ er et evidensbaseret forældreprogram, der skal styrke tilknytningen og
det positive samspil mellem børn og deres forældre. Programmet bruges i en
lang række danske kommuner, men anvendes i langt mindre udstrækning til
udsatte etniske minoritetsfamilier end til øvrige udsatte familier.
Fra 2016-2019 har fire kommuner afprøvet DUÅ med udsatte etniske minoritetsforældre med børn i alderen et til otte år.
Program:
1. Velkomst og introduktion ved Styrelsen for International Rekruttering og
Integration
2. De Utrolige År til etniske minoritetsfamilier – fokus og brug af tolk ved
VIA University
3. Kommunale erfaringer fra projektet ved projektleder fra en af projektkommunerne
4. Hvad viser evalueringen? Ved Styrelsen for International Rekruttering og
Integration
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Målgruppe
Kommunale medarbejdere
og ledere, der arbejder med
udsatte minoritetsfamilier.
Hvor og hvornår
København: 2. okt. 2019
Aarhus: 10. okt. 2019
Tidspunkt
Seminarerne holdes i tidsrummet kl. 12.00-15.30
Tilmelding
På mail til kurser.aere@siri.
dk. Skriv “De Utrolige År” i
emnefeltet.
Pris
Gratis.
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KURSUS

Repatrieringsloven og den systematiske
vejledningspligt

Dansk Flygtningehjælp tilbyder i samarbejde med Styrelsen for International et kursus om repatrieringsloven og den systematiske vejledningspligt for
kommunale medarbejdere, som blev indført med ændringerne af loven fra 1.
juli 2018.
På kurset får kommunale medarbejdere øget viden om arbejdet med repatriering generelt og loven specifikt. Der bliver taget udgangspunkt i konkrete
eksempler på sager samt dilemmaer, som deltagerne kender eller vil opleve i
det daglige arbejde.
Inden kursusdagen modtager deltagerne et link til Dansk Flygtningehjælps
læringssite for kommunale medarbejdere med syv korte film. I filmene
gennemgår Dansk Flygtningehjælp repatrieringsloven, arbejdet omkring den,
ligesom den kommunale vejledningspligt bliver introduceret. Filmene er bygget op i emner, så de let kan bruges i det daglige arbejde.
Kurset varer tre timer og tilrettelægges i samarbejde med den enkelte kommune. På selve kursusdagen udleveres materiale, der kan styrke vejledningen om repatriering. Dansk Flygtningehjælp og SIRI dækker omkostninger til
forplejning.
Efter kursusdagen tilbyder Dansk Flygtningehjælp faglig sparring og diskussion
gennem blandt andet en ugentlig hotline for kommunale medarbejdere.
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Målgruppe
Kommunale medarbejdere.
Hvor og hvornår
I hele landet, løbende.
Tidspunkt
Kl. 9-15.30
Tilmelding
Camilla Toftlund på mail:
camilla.toftlund@drc.ngo
Pris
Gratis.
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SEMINAR

Hvordan får du din IGU godt i mål?

De første IGU-forløb er allerede afsluttet, og der er mange flere på vej. Men
der er en række spørgsmål, både kommune, virksomhed, uddannelsesudbyder og den IGU-ansatte skal være opmærksom på for at få et godt forløb fra
start til slut:
Hvilke krav er der til dokumentationen for at kunne modtage den afsluttende
bonus og færdiggøre et IGU-forløb? Hvilke afklarende problemstillinger kan
besvares? Og hvor finder man viden om IGU?
Det er nogle af de spørgsmål, vi forsøger at besvare på seminaret, som
henvender sig til både kommuner, virksomheder, uddannelsesudbydere og
IGU-ansatte.
Program:
1. Velkomst, introduktion og sidste nyt - Styrelsen for International Rekruttering og Integration
2. Gennemgang af krav til udbetaling af bonus og IGU-bevis - Styrelsen for
International Rekruttering og Integration
3. Sådan kom vi i mål med vores IGU – Oplæg fra virksomhed
4. Hvilke udfordringer er der med afslutningen af IGU-forløb – Drøftelser
ved bordene og mulighed for efterfølgende spørgsmål
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Målgruppe
Kommuner, virksomheder,
uddannelsesudbydere og
IGU-ansatte.
Hvor og hvornår
Efterår 2019
Mere information om dato,
adresse og tilmelding på www.
uim.dk/siri i løbet af efteråret.
Pris
Gratis.
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NETVÆRKSMØDE

Kommunalt ledernetværk om integration

Tre årlige møder
Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) holder hvert år tre
regionale møderunder i Det Kommunale Ledernetværk om Integration. Her får
ledere mulighed for at drøfte aktuelle problemstillinger, implementering af ny
lovgivning samt udveksle erfaringer om god praksis og mulige løsningsmodeller. Der lægges vægt på vidensdeling og sparring på tværs af kommunerne.

Målgruppe
Ledere og teamledere med
personale- og/eller fagligt
ansvar.

Møderne foregår som heldagsmøder og kommunerne skiftes til at være værter,
mens SIRI står for facilitering og planlægning af dagens program.

Hvor og hvornår
Der er møderunde i oktober/
november med fire møder i alt.

Møderunde i efteråret 2019
Ved sommerens møderunde sætter vi fokus på redskaber og resultater fra projektet ”I mål med integration”, virksomhedspraktik der virker samt repatriering.
Ved efterårets møderunde sættes bl.a. indsatsen for kvinder og social kontrol
på programmet.
Møderunden i oktober/november ser således ud:
Frederikshavn Kommune, 23. oktober 2019
Hedensted Kommune, 24. oktober 2019
Haderslev Kommune, 31. oktober 2019
København Kommune – dato følger

Tilmelding
Det er muligt at tilmelde sig ca.
seks uger før møderne.
Læs mere på uim.dk
Har du spørgsmål om netværket kan du skrive til ledernetvaerkomintegration@siri.dk
Pris
Gratis.
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OPFØLGNINGSMØDE

Kommunernes tilsyn med danskudbyderne

Kommunerne har forpligtelse til at føre tilsyn med udbyderne af danskuddannelse. På mødet vil vi diskutere, hvordan vi kan starte den nye tilsynsperiode
2019-2020 bedst muligt op på baggrund af kommunernes indsendte tilsynsrapporter fra 2016-2018. Mødet handler også om, hvordan det kommunale
tilsyn med danskudbyderne kan tilføje værdi til den generelle beskæftigelsesrettede kommunale integrationsindsats.
Det nærmere program fastlægges senere, hvor det kan findes på www.uim.
dk/siri

Målgruppe
Kommunale ledere og
medarbejdere, der arbejder
med danskuddannelsesområdet.
Hvor og hvornår
Aarhus: 25. sept. kl. 13-16
Jægergården
Værkmestergade 15 B
København: 26. sept. kl. 13-16
Carl Jacobsens Vej 39
2500 Valby
Tilmelding
Information kan findes på uim.
dk senere.
Pris
Gratis.
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