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Flygtninge er lig med potentiale 
for virksomhederne

I 2016 forventes der at komme ca. 17.000 flygtninge ud i 
kommunerne fra asylcentrene. Det er rigtig mange men-
nesker, og det kræver en fælles indsats at integrere dem i 
Danmark. Da integration i høj grad sker på arbejdspladsen, 
spiller virksomhederne en central rolle. I takt med at flere 
brancher også melder om en stigende mangel på arbejds-
kraft, er det afgørende, at de mange flygtninges potentiale 
realiseres ude på arbejdspladserne og hermed ses som en 
del af løsningen.

I VFSA bakker vi op om de politiske to- og trepartsaftaler, 
der har til hensigt, at de flygtninge, som kommer hertil 
og opnår asyl, skal integreres via arbejdsmarkedet. Det er 
afgørende for håndteringen af integrationsudfordringen, at 
flygtninge og familiesammenførte kommer i beskæftigelse 
og bliver en del af fællesskabet.

Efterlader vi flygtninge på passiv forsørgelse vil vel-
færdsamfundet stå med en milliardregning i årtier frem. Vi 
skal bygge videre på det, vi har lært i 90’erne og 00’erne, og 
blive bedre til at integrere via arbejdsmarkedet.

Undersøgelser viser desuden, at flygtninges motivation for 
at komme i job daler efter seks måneder, så derfor er det 
helt nødvendigt at sætte ind så hurtigt som muligt.

Vi har brug for flere hænder
I nogle brancher er mangel på arbejdskraft allerede en 
realitet, og det kommer vi til at se mere af. Hver tredje 
virksomhed i servicesektoren har svært ved at få fat i den 
arbejdskraft, de har brug for, viser tal fra Dansk Erhverv.  
Og billedet er det samme i andre brancher.

Af den grund bør danske virksomheder se flygtninge som et 
potentiale for at finde og udvikle nye, dygtige medarbejdere. 

I dette inspirationskatalog finder du inspiration til, hvor-
dan du og din virksomhed konkret kan deltage i integrati-
onsindsatsen. Find gode råd, anbefalinger og inspiration 
i casene fra en række af medlemsvirksomhederne i VFSA, 
som har gode erfaringer med at tage imod flygtninge og 
integrere dem på arbejdspladsen. Og lær af, hvordan de har 
løst konkrete udfordringer, de er stødt på undervejs. 

Du kan fx møde entreprenørvirksomheden NCC, der har ud-
viklet en jobskole for flygtninge. Simpelthen fordi der nu og 
her, men også fremover, vil mangle hænder i byggebranchen.

Det kræver ofte ekstra tid og ressourcer at investere sig selv 
og sin virksomhed i socialt ansvar. Men der findes en række 
offentlige støttemuligheder, som kan hjælpe din virksom-
hed på vej. – Og konsekvensen af ikke at investere tiden nu, 
kan være, at rigtig mange flygtninge bliver parkeret uden 
for arbejdsmarkedet. 

Derfor opfordrer vi fra VFSA til, at flere virksomheder tager 
flygtninge ind på arbejdspladserne. – For flygtningenes, 
virksomhedernes og ikke mindst samfundets skyld.

God læselyst!

Sven Blomberg

Formand for VFSA
Formand for BRFkredit  
og viceordførende direktør i Jyske Bank
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Trepartsaftale giver nye muligheder for  
virksomheder og flygtninge

Trepartsaftalen med fokus på integration af flygtninge indeholder blandt en række nye elementer 
et lovforslag om en to-årig integrationsuddannelse og en bonusordning for virksomheder.

I april indgik regeringen og arbejds-
markedets parter en trepartsaftale på 
32 punkter, der skal få flygtninge ind 
på arbejdsmarkedet, og som skal gøre 
det lettere for virksomheder at tage 
imod flygtninge.

IGU – Uddannelse målrettet 
beskæftigelse
Blandt de 32 initiativer i aftalen er den 
nye toårige integrationsgrunduddan-
nelse (IGU) helt central. 
IGU’en skal sikre opkvalificering af 
flygtninge og familiesammenførte, 
hvis kvalifikationer og produktivitet 
endnu ikke lever op til kravene på det 
danske arbejdsmarked. 

Virksomheden udbetaler løn under 
praktikperioden efter den gældende 
overenskomst på det pågældende 
fagområde.

Det er vedtaget, at IGU’en sættes i gang 
fra 1. juli 2016.

Bonusordning til virksomheder
Som yderligere tilskyndelse til virk-
somheder om at tage flygtninge ind, 
indføres en bonusordning til private 
virksomheder, der ansætter flygtninge 
og familiesammenførte i ordinær be-
skæftigelse i de første to år efter, at de 
har fået opholdstilladelse i Danmark. 

Bonussen indføres som forsøg for 
ansættelser i perioden fra 1. juli 2016 
til 30. juni 2019.

Læs mere på  
www.sammenomintegration.dk

FAKTA

Sådan er bonusordningen sam-
mensat

Bonussen udbetales efter henholdsvis 
seks og 12 måneders sammenhæn-
gende beskæftigelse på over 19 timer 
om ugen. 

–   20.000 kroner til virksomheder, der 
ansætter flygtninge, som har fået 
opholdstilladelse mindre end et år 
før ansættelsen. 

–   15.000 kroner til virksomheder, der 
ansætter flygtninge, som har fået 
opholdstilladelse mellem et og to år 
før ansættelsen.

–   Bonusordningen understøtter også 
forløb under IGU-ordningen. Her 
udløses efter ansøgning en bonus 
på 20.000 kr., når en udlænding har 
været ansat i virksomheden i seks 
måneder og yderligere 20.000 kr., 
når forløbet er gennemført efter  
to år, og beviset herfor er udstedt.

Derudover indeholder trepartsaftalen bl.a.  
følgende punkter:
 
–  en styrket virksomhedsservice
–  jobcentre skal være mere opsøgende over for virksomheder
–   flygtninge skal som udgangspunkt mødes som jobparate
–   nyankomne flygtninge skal screenes for kompetencer allerede  

i asylfasen
–  integrationsprogrammet intensiveres og fokuseres på job
–  en mere erhvervsrettet danskundervisning.
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Udover undervisning afvikler ISS kon-
sulenten kompetenceafklarende sam-
taler med de flygtninge, der har udvist 
interesse for job i servicebranchen. 
Her sikrer konsulenten et godt match 
mellem flygtning og ISS-afdelinger 
i lokalområdet ud fra den enkeltes 
kompetencer, geografisk placering og 
arbejdspladsernes behov.

Når et match er skabt, etableres en 
virksomhedspraktik, og der tilknyttes 
en jobmentor, som oplærer og følger 
flygtningen tæt på arbejdspladsen. I 
kombination med praktikken møder 
alle flygtninge til danskundervisning 
på arbejdspladsen en dag om ugen. 
Forløbet varetages af en ISS sprogleve-
randør.

Konsulent yder støtte  
og koordinerer forløbet
ISS-konsulenten følger op med indivi-
duelle samtaler og støtter den enkelte 
flygtning, så han eller hun fastholdes 
i virksomhedspraktikken, og varetager 
koordineringen mellem arbejdsplads, 
sprogleverandør, jobcenter, driftsled-
else m.m.

Ordningen med en fast konsulent 
til koordinering af de enkelte forløb 
finansieres af en mentorordning via 
jobcentret med et varierende antal 
mentortimer til hver flygtning. 

BRANCHEPAKKER

LG Insight har i samarbejde med Vejle 
Kommune udviklet Branchepakkekon-
ceptet – en integrationsindsats med 
et klart beskæftigelsesfagligt fokus til 
flygtninge og indvandrere med ringe 
erfaringsbaggrunde. Pakkerne bliver 
udviklet og tilpasset lokalt ud fra 
branchespecifikke behov for arbejds-
kraft.

Flygtningene kan tilbydes et branche-
pakkeforløb, der giver dem fagrele-
vante kompetencer og styrker deres 
muligheder for beskæftigelse. I forlø-
bet indgår snusepraktik og tre virk-
somhedsforløb fordelt på forskellige 
moduler. Motivationen for den enkelte 
består i, at der er reelle jobåbninger 
efter endt forløb. 

ET GODT TIP 

Kontakt LG Insight eller Foreningen 
Nydansker vedrørende muligheden for 
at indgå i et branchepakkeprogram i 
dit lokalområde, hvor din virksomhed 
stiller sig til rådighed som trænings-
virksomhed for en flygtning, som skal  
i virksomhedsforløb.

Det giver et bedre og bredere 
rekrutteringsgrundlag

ISS

ISS indgår i Næstved Kommunes introduktionsforløb og branchepakkeforløb for flygtninge. Her deltager en 
konsulent fra ISS Jobudvikling som gæsteunderviser med information om servicebranchen. Ud af 16 flygtninge 
er fire blevet ansat i anden rengøringsvirksomhed og fem ansat hos ISS.

ISS har brugt erfaringerne, som HR- 
konsulenten har opsamlet undervejs 
i forløbet, til at udvikle et onboarding 
program specielt tilrettelagt flygtnin-
ge. Programmet forventes klar medio 
2016.

Gennem indsatsen har ISS skabt en 
pipeline til potentiel arbejdskraft. Ud 
af holdet på 16 flygtninge er to indtil 
videre rekrutteret til afløserstillinger 
og en er ansat på fuld tid.

Ekstra kilde til rekruttering
Som en ekstra gevinst har ISS og 
Jobcenter Næstved fået etableret et 
godt samarbejde omkring integratio-
nen af flygtninge i lokalområdet. 

”Vi kan se, det giver et bedre og bre-
dere rekrutteringsgrundlag, så vi er 
godt tilfredse med indsatsen. Frem-
over vil ISS helt sikkert også bidrage 
med information og undervisning 
på kommunens ressourcecenter om 
vores branche og jobmuligheder,” siger 
Annette Schandorph.
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Et godt råd fra ISS
Sig ja til virksomhedspraktik til mennesker, som måske ikke lige 
matcher ved første indtryk. 

Indgå i samarbejde med kommunens lokale tilbud til flygtninge.  
Fx kan du bidrage til god integration ved at komme ud og fortælle 
om din virksomhed. Det er uforpligtende, det behøver ikke tage 
meget af din tid, og måske sidder der en god, potentiel medarbejder 
på holdet.

Mentorordningen har givet os mulighed for at få finan-

sieret en konsulent, som har særlige kompetencer til 

samarbejde med jobcenteret, lave rekruttering og under-

vise flygtninge i ISS onboardingprogram. Det er en stærk 

ekstra ressource i forhold til at håndtere nogle af de 

udfordringer, der kan opstå på arbejdspladserne

Annette Schandorph, afdelingschef ISS Jobudviklingscenter



7

Pumpevirksomheden Grundfos i 
Bjerringbro henvendte sig i december 
2015 til Viborg Kommune for at lave 
en aftale om at tage flygtninge i virk-
somhedspraktik.

Indtil videre er der etableret 19 
praktikforløb i Grundfos’ forskellige 
afdelinger, og samtidig er der oprettet 
et sprogcenter i virksomheden, hvor 
en lærer fra sprogskolen er tilknyttet. 
Her er tanken at knytte arbejde og 
sprog meget tæt sammen.

Sprogskolen ønsker kandidater på 
holdene med nogenlunde samme 
sprogmæssige forudsætninger, så 
derfor nåede Grundfos og Viborg Kom-
mune sammen frem til, at virksomhe-
den skulle tage imod flygtninge med 
mindst en gymnasial uddannelse.

Grundfos har mange stillinger, der pas-
ser til den målgruppe, og kommunen 
har projekter med andre virksomhe-
der om andre målgrupper.

Juridisk afdeling fik syrisk 
flygtning
Ehab Saad Eddin er en af de prak-
tikanter, som Grundfos har taget i 
praktik. Inden han flygtede fra Syrien, 
var han jurastuderende, og derfor var 
det oplagt for Grundfos at tilknytte 
ham juridisk afdeling.

”Jeg blev meget glad, da jeg på 
sprogskolen fik at vide, at jeg kunne 
komme i praktik hos Grundfos. Det 
er jo en stor, global virksomhed, som 
alle drømmer om at blive ansat i. Da 
jeg oven i købet hørte, at jeg skulle 
starte i juridisk afdeling, følte jeg mig 
virkelig heldig,” sagde Ehab Saad Edin 
til Grundfos’ medarbejdermagasin 
Løberen i april.

Samarbejdet med jobcentret og 
sprogskolen betyder, at der er løbende 
opfølgning på, hvordan det går med 
praktikanterne, og er der udfordringer, 
bliver de søgt løst her. Måske skal der 
opkvalificering til, eller der kan være 
andre barrierer, som skal ryddes af 
vejen, før den enkelte flygtning er klar 
til arbejdsmarkedet.

Grundfos’ praktikforløb

–   Aftalen mellem Grundfos og Viborg 
Kommune går på afklaring af flygt-
ninges kompetencer samt træning 
til det danske arbejdsmarked

–   Grundfos og Jobcenter Viborg 
screener i fællesskab kandidater i 
forhold til uddannelse og erfaring 
og placerer dem derefter i de mest 
relevante afdelinger.

–   En jobkonsulent fra jobcentret 
følger løbende op på hver enkelt 
praktikants fremskridt.

Ordninger og 
samarbejdspartnere

–   Virksomhedspraktik

–   Danskundervisning

–   Sprogskole

Flygtninge lærer sprog  
og dansk arbejdspladskultur

Grundfos

En aftale mellem Grundfos og Viborg Kommune, der kombinerer virksomhedspraktik og sprogskole i  
virksomheden, gør flygtninge klar til at træde ind på arbejdsmarkedet.



Vi vil som virksomhed gerne engagere os i de samfundsudfordringer, der er i Danmark, 

og det kan vi gøre ved at tilbyde flygtninge et praktikforløb. Forhåbentlig kan de her få 

nogle erfaringer, der gør dem i stand til at komme tættere på et job.

Mogens Lindhard, Senior Manager, Group Social Responsibility

Et godt råd fra Grundfos
Hav en klar plan for, hvad målet med praktikken er. Er det fx af-
klaring af jobparathed, bedre sprogkompetencer, opkvalificering eller 
ansættelse? Eller noget helt femte?
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I marts 2016 begyndte 16 flygtninge 
i Jobskolen, der i praksis foregår på 
fem byggepladser i Storkøbenhavn. 
Jobskolen er et koncept til integration 
af flygtninge på arbejdsmarkedet, som 
NCC har udviklet i samarbejde med In-
tegrationsnet, som er en del af Dansk 
Flygtningehjælp.

NCC’s ambitioner med Jobskolen er 
at kompetenceafklare og opkvalificere 
flygtninge med håndværksmæssig 
baggrund til arbejdet i den danske 
byggebranche. 

Målet er at skabe en win-win-situation 
for begge parter: flygtninge afklares til 
opgaverne på danske arbejdspladser, 
og samtidig skabes der arbejdskraft til 
en branche med rekrutteringsproble-
mer.

Klar til job på et halvt år
Forløbet varer 26 uger, hvor praktikan-
terne skiftevis er to dage på skolebæn-
ken og tre dage ude på byggepladser 

NCC’s Jobskole

–   Forløbet i NCC’s Jobskole varer 26 
uger. Inden praktikanterne starter, 
holdes der informationsmøde for 
medarbejderne på byggepladserne.

–   Praktikanterne begynder med tre 
ugers forberedende undervisning på 
skolebænken med fokus på arbejds-
pladskultur, sprog og sikkerhed.

–   Efter introduktionsperioden har 
praktikanterne ugentligt to dages 
skolegang og tre dage på bygge-
pladserne.

–   Jobskolen skal efter aftale mellem 
NCC og Integrationsnet løbe i to år.

NCC driver jobskole for flygtninge

NCC

På københavnske byggepladser har entreprenørvirksomheden NCC Construction taget imod flygtninge, 
som går i skole direkte i virksomheden. Et koncept, der kobler skolegang direkte med praktisk læring.

på Herlev Hospital og Rigshospitalet 
samt tre renoveringsprojekter af et 
plejecenter og alment boligbyggeri.

Skoleforløbet foregår i praksis direkte 
på byggepladsen, og med den meget 
direkte kobling mellem skole og prak-
tikken på byggepladsen er det NCC’s 
forhåbning, at flygtningene efter de 
26 uger er i stand til at tage ufaglært 
arbejde i byggebranchen. Eksempelvis 
byggepladsarbejde, betonkonstrukti-
on, anlæg og fjernvarme.

NCC er ikke forpligtede til at ansætte 
praktikanterne efter forløbet, men har 
tidligere haft stor succes med Virksom-
hedsskolen, der er et lignende projekt 
for skoletrætte unge. Her fandt mange 
efterfølgende job hos NCC eller i andre 
dele af byggebranchen.

Ordning og 
samarbejdspartnere

–   Opkvalificering

–   Virksomhedspraktik

–   Integrationsnet



Et godt råd fra NCC
Tag et socialt ansvar på de områder, hvor det har en værdi for 
din virksomhed.

Der er efterspørgsel på arbejdskraft i byggebranchen, og mange af de flygtninge, som 

kommer, har erfaring fra branchen, så det giver god mening for os som virksomhed at 

gå ind i integrationsarbejdet. Samtidig er vi lykkedes godt med Virksomhedsskolen for 

unge, så vi står på et rigtig solidt grundlag.

Palle Bjerre Rasmussen, direktør for NCC Building i Danmark
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Ordning og 
samarbejdspartnere

–   Mentor

–   Virksomhedspraktik

–   Virksomhedskonsulent i jobcenter 
som tovholder

Systematisk samarbejde med jobcentre 
skaber job

Falck

For redningsvirksomheden Falck betyder en samarbejdsaftale på tværs af tre kommuner, at virksomheden 
systematisk kan tage flygtninge i praktik, som fører til job.

Et godt råd fra 
Falck
Inddrag de øvrige medarbejdere 
i din virksomhed i, hvilke prak-
tikanter der kommer, og hvad 
du forventer af medarbejderne i 
den forbindelse.

Falcks tværkommunale 
samarbejde

–   Samarbejdsaftalen er indgået mel-
lem Falck og Jobcenter Gladsaxe, 
hvor yderligere to jobcentre er 
koblet på.

–   Falck stiller en række pladser til  
rådighed, som jobcentrene skal 
finde praktikanter til.

–   En virksomhedskonsulent koordine-
rer visitation til Falck og fungerer 
som samlende kontaktperson.

–   Virksomhedskonsulenten samarbej-
der desuden tæt med en mentor hos 
Falck, som servicerer de forskellige 
Falck-stationer i hovedstadsområ-
det, der tager imod praktikanter.

–   Mentoren er med til at sikre profes-
sionelle og ensartede praktikforløb, 
selvom de foregår på forskellige 
adresser og med forskellige afde-
lingsledere.

Mange virksomheder har den ud-
fordring, at når de samarbejder med 
jobcentre i flere forskellige kommu-
ner, har jobcentrene ofte hver sin 
måde at gøre tingene på. Det være sig 
alt fra blanketter og medarbejdernes 
arbejdsområder til kriterier for at 
udbetale mentorstøtte.

Den udfordring har Falck fået taget 
hånd om, og i et samarbejde mellem 
Falck, VFSA, videns- og netværkshuset 
Cabi og fem jobcentre i Hovedstads-
området er, der udviklet en model til, 
hvordan samarbejdet skal foregå, når 
Falck tager imod ledige på kanten af 
arbejdsmarkedet.

Systematik løfter det sociale 
ansvar
Modellen bliver nu også taget i brug 
over for de flygtninge, som Falck 
i Hovedstaden modtager. Konkret 

betyder det, at Falck får praktikanter 
fra jobcentrene i Halsnæs, Gladsaxe og 
Egedal, men Falck skal kun samar-
bejde med én tovholder i Jobcenter 
Gladsaxe. Denne tovholder står så for 
at koordinere indsatsen med de andre 
jobcentre, finde kandidater, følge op osv.

Tovholderen arbejder desuden tæt 
sammen med en mentor, der er 
udpeget hos Falck, og som står for at 
placere, introducere og samle op på 
praktikanternes udvikling, og det er en 
rigtig god løsning.

Det nære samarbejde mellem Falck- 
mentoren, tovholderen i job centret og 
den koordinerede indsats på tværs af 
kommuner betyder, at Falck har færre 
administrative procedurer at forholde 
sig til og løfter samtidig Falcks sociale 
ansvar.

Falck har simpelthen fået mulighed 
for at tage flere praktikanter ind, og 
ofte fører praktikken til ansættelse hos 
Falck eller andre virksomheder.
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Ordning og 
samarbejdspartnere

–   Mentor

–   Foreningen Nydansker

En god introduktion til arbejdslivet 
og til kulturen på det danske arbejds-
marked kan fjerne barrierer, der ellers 
forhindrer flygtninge i at komme 
ind på arbejdsmarkedet. Det mener 
man hos IT-virksomheden IBM, som i 
samarbejde med Foreningen Nydan-
sker har etableret et internt korps af 
erhvervsmentorer.

Indsatsen er rettet mod flygtninge 
med en videregående uddannelse 
eller relevant erhvervserfaring og som 
behersker engelsk.

Formået er at hjælpe målgruppen 
med at blive integreret i det danske 
samfund og arbejdsmarked gennem 
videreuddannelse, praktik eller job. 
Erhvervsmentorerne bidrager ved 
hjælp af deres faglige og personlige 
kompetencer, kendskab til uddannel-
sessystemet og deres netværk.
Mentor og mentee er blevet matchet 
på baggrund af profiler og bopæl nær 
ved en af IBM’s lokationer.

Foreningen Nydansker står for det 
praktiske i forhold til samarbejde med 
kommunerne om at identificere de 
relevante flygtninge og varetager des-
uden mentoruddannelse af IBM-med-
arbejderne. 

Vil have ledere som mentorer
For at blive erhvervsmentor i IBM-pro-
grammet skal man som medarbejder 

Erhvervsmentorer baner vejen  
til arbejdsmarkedet

IT-virksomheden har etableret et korps af erhvervsmentorer,  
som vejleder til praktik eller job gennem mentorskab.

Jeg har valgt at deltage i 

erhvervsmentorindsatsen, 

fordi det kan være svært 

som flygtning at blive 

integreret på det danske 

arbejdsmarked, og det er 

derfor vigtigt, at vi hjælper 

til at nedbryde nogle af de 

barrierer, der kan være. 

Ofte kan det være simple 

ting som at hjælpe til en 

forståelse af vores kultur, 

hvordan vores arbejds-

marked fungerer, hvor 

flygtningenes kompetencer 

kan bruges eller at skabe 

adgang til de forbindelser, 

vi har opnået igennem et 

langt liv på det danske  

arbejdsmarked.

Henrik Frøkjær
Vice President hos IBM  
og mentor for en flygtning

IBM

have fem års erhvervserfaring og gerne 
ledelseserfaring.

Alle mentorerne indgår i et uddan-
nelsesforløb, der klæder dem på til at 
varetage rollen som erhvervsmentor. 
Opgaverne kan fx handle om hjælp 
til kompetenceafklaring, CV-skriv-
ning, vejledning om job, praktik eller 
uddannelse og praktisk viden om, 
hvordan de kan søge og opnå job i 
Danmark. Indsatsen er finansieret af 
IBM Danmark.

Mentorforløbet strækker sig over seks 
måneder, hvor mentor og mentee 
mødes ca. to gange om måneden på 
IBM. Det er meget vigtigt at møderne 
foregår i et professionelt miljø og ikke 
på et kommunekontor eller i flygtnin-
gens midlertidige bolig.

Mentorordningen blev sat i gang i april 
2016, og forventningen er, at mentees 
kan blive vejledt til uddannelse, praktik 
eller job i løbet af et halvt år.
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Gode råd når du tager imod flygtninge
Skal din virksomhed i gang med at tage imod flygtninge, får du her en række gode råd fra  
VFSA-virksomhederne, der har høstet værdifuld erfaring, du kan læne dig op ad.

 Et godt samarbejde med jobcentret er alfa og ome-
ga, når din virksomhed skal tage imod flygtninge. 
Jobcentret kan finde de rette kandidater og være en 
god sparringspartner. Undersøg muligheden for at få 
en fast kontaktperson i jobcentret.

Få klarlagt rollefordeling mellem virksomhed, jobcen-
ter, sprogcenter og andre involverede parter.

Søg råd og inspiration hos andre virksomheder, der 
allerede har gjort sig erfaringer på området.

 Sørg for at forankre indsatsen i ledelsen, så der er 
opbakning fra øverste niveau. Vær 100 procent  
klar på, hvorfor I åbner virksomhedens døre for 
flygtninge.

Inddrag dine medarbejdere og informér dem, så de 
ved hvorfor, I tager imod flygtninge, og hvad der 
forventes af dem.

Kortlæg hvilke kompetencer I mangler i virksom-
heden, og hvor I har brug for ekstra hænder.  
Rekruttér kandidater ud fra de kriterier.

Brug praktikforløb til at afprøve kompetencer i  
praksis, følg op og evaluer løbende på fremskridt. 
Tilpas opgaverne undervejs.

Find medarbejdere, der kan fungere som mentor, 
kontaktperson eller oplæringsansvarlig. Gerne en 
person, som er åben for at tage imod nye og som er 
god til at lære fra sig.

    Flygtninge skal behandles som ligeværdige  
medarbejdere i virksomheden. De skal have reelle  
arbejdsopgaver og lærer meget i kontakt med  
danske kollegaer.

  Kombineret virksomhedspraktik og sprogskole  
fungerer rigtig godt. Praktikanterne lærer hurtigt 
dansk, når de er ude på arbejdspladserne.

Gode råd

VirksomhedsnetværkCabi

Hvis du har brug for mere viden og sparring med andre 
virksomheder, så meld dig ind i VirksomhedsnetværkCabi, 
som er Danmarks største virksomhedsnetværk for og med 
virksomheder, der ønsker at arbejde med socialt ansvar: 
www.cabiweb.dk 
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Udfordringer når du tager imod flygtninge
Der er også udfordringer forbundet med at tage imod flygtninge, og sproget er nok den mest velkendte. 
Det er ikke alle udfordringer, der findes en enkel løsning på, men er du opmærksom på dem, er det også 
nemmere at forberede sig på dem. Her er de typiske udfordringer, som VFSA-virksomhederne er stødt på.

 Sproglige udfordringer med praktikanter, som 
hverken taler dansk eller engelsk – erfaringen er 
dog, at der sker store sproglige fremskridt med 
praktikanter på arbejdspladsen.

Kulturelle udfordringer; fx mandlig praktikant, som 
skal tage imod opgaver fra kvindelig kollega.

Det tager tid at lære dansk arbejdspladskultur og 
normer at kende. 

Nogle praktikanter kan være mentalt fraværende 
på grund af bekymring for familie, som fortsat 
befinder sig i hjemlandet eller i flygtningelejre.

 Ikke alle praktikanter kan rummes, og nogle  
gange kan det være nødvendigt at afbryde  
samarbejdet. Fx hvis praktikanten har for store 
personlige og psykiske problemer.

Uddannelse og erhvervserfaring fra udlandet kan 
ofte ikke direkte oversættes til dansk kontekst. 
Det kan gøre det vanskeligt at finde den rette 
balance mellem opgaverne og praktikantens  
kompetencer.

 Jobcentret kan ikke altid levere det, som virksom-
heden efterspørger: fx på grund af lang sagsbe-
handlingstid, forskellige kriterier for mentorstøtte, 
eller virksomheders særlige ønsker til flygtninge 
med bestemte kompetencer. 

Nogle gange opleves samarbejdet med jobcentret 
som ineffektivt og bureaukratisk, da man som of-
fentlig myndighed er bundet af mange procedurer..

Der findes ingen standardløsninger. Derfor er det 
nødvendigt at tage udgangspunkt i den enkeltes 
ressourcer og barrierer i forhold til at komme ind 
på arbejdsmarkedet.

Udfordringer

Bliv klar over jeres egen motivation og 
potentiale

Inden, I tager flygtninge ind i virksomheden, skal I gøre jer 
bevidste om jeres motivation og strategiske målsætning 
med at tage del i flygtningeindsatsen. I kan med fordel 
overveje følgende:

–   hvorfor vil vi deltage i integrationsforløb? Er det socialt 
ansvar, udsigt til manglende arbejdskraft - eller kan jeres 
virksomhed bidrage på andre områder, fx  
med oplæringsstillinger, undervisning i branchespecifikt 
område eller afklaring gennem et kortere snusepraktik?

–   hvordan vil det påvirke vores virksomhedskultur?
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Initiativet hjælper ikke alene med at 
beskæftige nydanske kvinder, som 
ellers kan have vanskeligt ved at få fo-
den inden for på arbejdsmarkedet. Det 
bidrager også til at dække et potentielt 
kommende rekrutteringsbehov hos 
Arriva. 

”Vi har iværksat ”Kvinder bag rattet”,  
fordi vi kan se en ressource i en 
målgruppe, som erfaringsmæssigt 
og statistisk set er en svær gruppe at 
få ud på det danske arbejdsmarked. 
Konkret betyder det, at vi får dækket 
et rekrutteringsbehov og får en god ar-
bejdskraft ud af det,” fortæller Pernille 
Kiær, Diversity Manager i Arriva og 
tovholder på initiativet.

Fire-dages afklaringsforløb og 
danskundervisning
Initiativet består i, at de nydanske 
kvinder kommer på et firedages afkla-
ringsforløb, som jobcentret betaler for, 
inden de starter på selve buschauffør-
uddannelsen. Deltagelse i forløbet er 
en forudsætning for, at kvinderne kan 
blive optaget på buschaufføruddan-
nelsen. 

Forløbet indeholder bl.a. busteori 
og buskørsel. Kvinderne udfylder en 
personprofil, og deres danskkundska-
ber testes på forskellige måder. Efter 
afklaringsforløbet går de videre til 
uddannelsen, hvis de vurderes i stand 

til at klare den. Hvis der undervejs er 
behov for mere danskundervisning, 
fx for at bestå køreprøven, gives der 
danskundervisning på uddannelses-
centret for kollektiv trafik, UCplus. 

Efter endt uddannelse er der job-
garanti hos Arriva. Virksomheden har 
uddannet 15 mentorer blandt deres 
egne chauffører til at følge de ny-
danske kvinder godt på vej den første 
tid i jobbet. 

Virksomhedspraktik til  
flygtninge
Udover ”Kvinder bag rattet” tager 
Arriva også enkelte flygtninge ind i 
virksomhedspraktik på deres busværk-
sted og i klargøringen, hvor busserne 
bliver vasket og rengjort. 

Erfaringen viser, at denne type funkti-
oner er gode som virksomhedspraktik 
til netop flygtninge, fordi opgaverne 
ikke kræver, at man kan sproget eller 
skal igennem et længere oplæringsfor-
løb for at kunne løse dem. Det klares 
via sidemandsoplæring, og det hjælper 
samtidig flygtningenes danskkund-
skaber på vej.

Ordninger og 
samarbejdspartnere

–   Opkvalificering

–   Virksomhedspraktik

Nydanske kvinder er en ressource 
og en god, stabil arbejdskraft

Arriva

Arriva ønsker at få flere kvinder ind i busbranchen. Gennem initiativet ”Kvinder bag rattet” rekrutterer  
transportvirksomheden ledige, nydanske kvinder til buschaufføruddannelsen. Fordi det er god arbejdskraft. 

”Kvinder bag rattet” er et 
samarbejdsprojekt mellem Arriva, 
uddannelsescenter UCplus og 
Københavns Kommune. 



De nydanske kvinder, vi har i Arriva, er en god, stabil og meget 
loyal arbejdskraft, så vi hjælper gerne endnu flere nydanske 
kvinder ind i branchen

Pernille Kiær, Diversity Manager, Arriva

Et godt råd fra Arriva
Gå i gang uden at slå et stort brød op fra begyndelsen: start med at tage 
en eller flere flygtninge i virksomhedspraktik og gør jeres egne  
erfaringer i forhold til, hvilke funktioner flygtninge med fordel kan  
varetage i netop jeres virksomhed.
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Industrikoncernen Danfoss tog i 
oktober 2015 Akram i sprogpraktik. 
Han er 40 år, flygtning fra Syrien, og 
ifølge Akram selv, var han ingeniør 
med erfaring i at udvikle hydraulik og 
gearkasser til landbrugs- og entrepre-
nørmaskiner.

En udfordring var dog at få afklaret 
præcis, hvilke kompetencer Akram 
havde inden for det område. Det blev 
yderligere kompliceret af, at Akram 
hverken talte dansk eller engelsk,  
men løsningen blev, at han begyndte i 
13 ugers praktik med tre dages sprog-
skole og to dage i en udviklingsaf-
deling hos Danfoss.

Akram gjorde sproglige fremskridt, 
men i løbet af praktikken viste det sig 
også, at arbejdet i udviklingsafdelin-
gen var for teoretisk. 

Akram havde brug for mere praktiske 
opgaver med montage, test og fejlfin-
ding på produkter, og derfor blev han 
tilbudt en ny praktikperiode i en af 
Danfoss’ testlaboratorier.

Det viste sig at være et godt valg, og 
Akram gjorde store sproglige og faglige 
fremskridt. Han var omhyggelig i sit 
arbejde med god sans for detaljer og  
var bl.a. god til test og måling.

Forløbet hos Danfoss

–   Akram var i to gange 13 ugers 
praktikforløb hos Danfoss.

–   Først i Danfoss’ udviklingsafdeling i 
Power Solutions.

–   I første periode var forløbet treda-
ges sprogskole og todages praktik.

–   Anden periode var i hhv. et testla-
boratorium og et teknologicenter.

–   I begge perioder fik Akram udpeget 
en kontaktperson i de afdelinger, 
han var tilknyttet.

–   Kandidaten, kontaktperson og 
virksomhedskonsulent fra jobcentret 
har løbende fulgt op på sproglige og 
kompetencemæssige fremskridt.

Giv det tid og prøv jer frem

Danfoss

Det er ikke altid, at matchet mellem arbejdsopgaver og kandidatens kompetencer er der fra starten. 
Men med nysgerrighed og tålmodighed kan det lykkes. Det viser erfaringen fra Danfoss.

Snørklet vej til succes
Det er kompetencer, som egner sig 
godt til Danfoss’ teknologicenter, og 
derfor blev sidste del af praktikken 
placeret her for at give Akram  
flere udfordringer og give ham  
større indsigt i andre produkter og 
komponenter.

Og efter en snørklet vej, hvor tålmodig-
hed og gåpåmod var nøgleord, lykkedes 
det at få afdækket Akrams kompeten-
cer og finde det rette match mellem 
arbejdsopgaver og kompetencer.

Det lykkedes så godt, at Akram siden 
1. maj 2016 har arbejdet i Danfoss’ 
teknologicenter via vikarbureauet JKS, 
og dermed har han sit første lønnede 
job i Danmark.

Foruden forløbet med Akram plan-
lægger Danfoss at starte et hold unge 
op, som i samarbejde med Sønderborg 
Kommune og Integrationsnet skal for-
beredes til en teknisk erhvervsuddan-
nelse som automatik-, industri- eller 
elektronikfagtekniker.

Ordninger

–   Virksomhedspraktik

–   Danskundervisning
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Et godt råd fra Danfoss
Start med praktikperioder og afstem forventninger mellem praktikant og 
den oplæringsansvarlige fra start. Prøv jer frem med forskellige opgaver, 
følg op og juster løbende på opgaverne. 

Tålmodighed, viljen til at prøve forskellige ting af og give det tid er utrolig vigtigt. Det er vejen 

til at få afprøvet praktikanternes kompetencer i praksis og finde det helt rigtige match.

Burkhard Winski, HR Senior Specialist, Danfoss
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BC 
Hospitality Group

Hotel- og konferencevirksomheden  
BC Hospitality Group, der bl.a. driver 
Bella Center Copenhagen, Crowne 
Plaza Copenhagen Towers, Marriott 
Copenhagen og AC Hotel Bella Sky 
Copenhagen kan tilbyde praktikplads 
og efterfølgende ansættelse for både 
nyankomne og flygtninge, som er om-
fattet af integrationsprogrammet.

Virksomheden oplærer praktikan-
terne, så det er ikke nødvendigt med 
erfaring fra branchen. Et krav er dog, 
at kandidaterne er motiverede for at 
arbejde med service. For praktikan-
terne er forløbet en vej til arbejdsmar-
kedet – og for BC Hospitality Group 
er det en metode til at sikre sig den 
fornødne arbejdskraft.

Alle skal føle sig som en del af 
arbejdspladsen
Når BC Hospitality Group tager imod 
flygtninge og andre praktikanter, er 
det et vigtigt princip for virksomhe-
den, at praktikanterne føler sig som en 
del af arbejdspladsen på lige fod med 
alle andre medarbejdere.

Alle går i de samme uniformer, spiser 
sammen i kantinen, og er en del af 
arbejdspladsens sociale fællesskab. 
Ved introduktionen til arbejdspladsen 
får hver praktikant også tilknyttet en 
mentor, som skal sørge for, at prakti-

Forløb hos BC Hospitality Group

–   HR-afdelingen finder sammen med 
jobcentret egnede kandidater.

–   Helt fra begyndelsen får hver kandi-
dat tildelt en mentor i afdelingen

–   Forløbet varer 26 uger. Inden 
praktikanten begynder, bliver alle 
medarbejdere på den pågældende 
arbejdsplads orienteret, så de kan 
tage godt imod deres nye kollega.

–   Undervejs er det mentor eller afde-
lingslederen, som har ansvaret for 
praktikantens velbefindende.

–   Forløbet bliver løbende evalueret, og 
ved afslutning får hver praktikant et 
diplom og en anbefaling.

Klar til at ansætte  
flere flygtninge

Praktikpladserne står klar hos BC Hospitality Group, som både er drevet af en pligt og et behov for at hjælpe 
flygtninge ind på arbejdsmarkedet i en branche, som allerede nu oplever mangel på arbejdskraft. 

kanten har det godt og har en person 
at henvende sig til, hvis der opstår 
tvivl eller spørgsmål.

HR-afdelingen, mentor og eventuelt 
afdelingsleder samt flygtningen selv 
evaluerer løbende på trivslen, og når 
forløbet afsluttes, får praktikanten 
et diplom og en anbefaling med sig 
videre. Medmindre virksomheden selv 
ansætter vedkommende.

Nyt initiativ skal skaffe flere 
praktikanter
BC Hospitality Group har netop 
intensiveret og målrettet indsatsen ved 
at starte en jobskole for flygtninge i 
samarbejde med Integrationsnet – en 
del af Dansk Flygtningehjælp.

Jobskolen består af en målrettet 
opkvalificeringspakke på seks måne-
der, der er delt op i to moduler med 
sideløbende danskundervisning og 
vejledning på arbejdspladsen. Efter en 
introduktionsperiode bliver prakti-
kanten matchet med den jobfunktion, 
som passer bedst, og praktikanten
 bliver prøvet af med reelle opgaver, 
der skal løses på en rigtig arbejdsplads. 
I stil med de praktikforløb, som også 
eksisterer i dag.

Ordning og 
samarbejdspartnere

–   Mentor

–   Virksomhedspraktik

–   Integrationsnet



Et godt råd fra  
BC Hospitality Group

Vores erfaringer viser, at hvis vi giver flygtninge en chance i vores 
virksomhed og behandler dem som ligeværdige og med respekt, får 
vi medarbejdere som er ekstremt loyale og ægte ambassadører for 
virksomheden. Vores øvrige medarbejdere er også meget stolte af at være 
del af en virksomhed, der løfter et socialt ansvar i samfundet.  

Der kommer i øjeblikket en flygt-

ningestrøm til Danmark. Og vi har 

både en pligt og et behov for at 

hjælpe. Behovet opstår fordi, vi de 

kommende år kommer til at mangle 

arbejdskraft, og her er en helt unik 

mulighed for at beskæftige nogle, 

som faktisk gerne vil ind på arbejds-

markedet.” 

Allan Agerholm , Chief Hospitality Officer,
BC Hospitality Group A/S
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Virksomhedsrettede indsatser er 
nøglen til at få flygtninge i job. Det er 
erfaringen fra den østjyske produkti-
onsvirksomhed Schreibers, der sam-
tidig viser, at en mindre virksomhed 
med 60 medarbejdere også kan hjælpe 
flygtninge i job.

Opkvalificeringsforløb blev 
grobund for job
Gennem et pilotprojekt med en kom-
mune har Schreibers, i tæt kontakt 
med en række andre virksomheder, 
gennemført et opkvalificeringsforløb 
for flygtninge med kombineret virk-
somhedspraktik, danskundervisning 
og undervisning i kulturforståelse. 

At flere virksomheder er gået sam-
men om indsatsen med kommunen 
betyder, at virksomhederne kan 
opnå stordriftsfordele i form af bl.a. 
danskundervisning på arbejdspladser-
ne og værdifuld erfaringsudveksling 
virksomhederne imellem.

Efterfølgende har Schreibers selv ansat 
tre, der gennemførte forløbet, og en 
række andre deltagere har fundet 
arbejde i andre virksomheder. For 
Schreibers er det med til at løse et ar-
bejdskraftproblem, og direktør Torben 
Schreiber håber på at kunne rekrut-
tere endnu flere flygtninge og udvide 
samarbejdet til flere kommuner.

Lille virksomhed tager  
stort ansvar

Schreibers

Mindre virksomheder kan også hjælpe flygtninge i job. Produktionsvirksomheden Schreibers ved 
Hedensted har med enkle midler fået gode medarbejdere ud af at tage flygtninge ind i virksomheden.

Ingen universalløsning – det 
handler om mennesker
Ifølge ham er det vigtigt at huske på, 
at der i arbejdet med flygtninge og 
andre fra kanten af arbejdet ikke fin-
des en universalløsning. Det handler 
om at tage udgangspunkt i det enkelte 
menneske og deres udfordringer.

100.000vis af danskere står allerede uden for arbejds-

markedet. Skal vi som virksomheder ikke forsøge at sikre, 

at det tal ikke bliver større? Det burde være en overkom-

melig opgave i en tid, hvor vi efterhånden står og mangler 

arbejdskraft.

Direktør Torben Schreiber, Schreiber Gruppen

Et godt råd fra 
Schreibers
Lav gerne fællesskaber med 
andre virksomheder og kom-
muner om at løfte opgaven. 
På denne måde kan man sikre 
erfaringsudveksling og stor-
driftsfordele.
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Gennem flere år har Region Midtjyl-
land haft mangfoldighed og etnisk 
ligestilling på arbejdspladserne som 
fokusområde. Det manifesterer sig 
bl.a. i indslusning af mennesker fra 
kanten af arbejdsmarkedet, samar-
bejde med sprogskoler og forskellige 
mentorprogrammer.

Landets største hospitalsvaskeri, midt-
Vask, hører under Region Midtjylland, og 
her har man i årevis sat en høj standard 
for, hvad der kan lade sig gøre i forhold 
til at få flygtninge og indvandrere i job.

Vaskeriet har i samarbejde med Aar-
hus Kommune, Integrationsnet og Lær 
Dansk bl.a. sat gang i et indslusnings-
forløb for flygtninge med kombineret 
virksomhedspraktik og sprogundervis-
ning. Flygtninge i forløbet er dagligt 
3,5 timer i praktik, og får ligeledes 
3,5 timers danskundervisning, som 
foregår på arbejdspladsen.

Integration gennem arbejde
Næste mål er at kombinere midtVasks 
gode erfaringer med flygtninge med 
erfaringerne i at løfte medarbejdere 
fra ufaglært til faglært. Efter et gen-
nemført indslusningsforløb tilbyder 
midtVask en elevplads som industrio-
peratør på lige fod med andre medar-
bejdere, som skal opkvalificeres. Det er 
en skræddersyet uddannelse på to år, 
som midtVask kører i samarbejde med 
erhvervsskolen Tradium.

Flygtninge og god service  
går hånd i hånd 

Mentorprogrammer, virksomhedspraktik og uddannelsesforløb. Region Midtjylland satser på mangfoldighed 
på en lang række områder. Vaskeriet midtVask har eksempelvis lavet strategisk udvikling af arbejdsstyrken 
med udgangspunkt i industrioperatøruddannelsen.

Vaskeriet tilbyder også indutriopera-
tøruddannelsen til bl.a. langtidsledige 
og ufaglærte, og vaskerichef Pernille 
Lundvang er ikke i tvivl om, at det er 
godt givet ud, da uddannelsen som 
industrioperatør bl.a. handler om 
effektiv produktion, kundeservice og 
samarbejde i teams.

”Jeg er overbevist om, at den bedste 
vej til integration er gennem arbejde, 
og ved at få chancen for at være en 
bidragende ressourcefor virksomhe-
den og for samfundet,” siger Pernille 
Lundvang.

Ordning og 
samarbejdspartnere

–   Danskundervisning

–  Virksomhedspraktik

–  Integrationsnet

–  Lær Dansk

Region Midtjylland

Mangfoldighedsindsatsen skal medvirke til at styrke Region 

Midtjylland som en attraktiv, innovativ, mangfoldig og 

rummelig arbejds¬plads. Vi kan faktisk se at medarbejdere 

med fx. anden etnisk baggrund kan øge vores service, da vi 

kan løse sproglige og kulturelle udfordringer og se en god 

profilering i at ansætte mangfoldigt.

Anders K. Kristensen, mangfoldighedskonsulent,  
Koncern HR, Region Midtjylland



Tag godt imod din nye medarbejder

Alle medarbejdere har brug for at føle sig velkomne på en ny arbejdsplads. Det kan være en god ide at 
gøre lidt ekstra ud af modtagelsen af medarbejdere med flygtningebaggrund.

Når I skal tage imod en ny medarbejder med flygtningebaggrund, skal I være forberedt på det kultur-
møde, der opstår. I skal også tage højde for, at kollegerne og arbejdspladsen som helhed skal klædes 
på med den nødvendige information om integrationsforløbet. Ligesom den nye medarbejder også 
har brug for at blive modtaget godt og introduceret grundigt til arbejdspladsen.

Læs mere på  

www.cabiweb.dk/arbejdspladskultur
Husk, at tiden, virksomheden bruger på at få nye medarbejdere til at føle sig tilpas i arbejdspladskulturen, er en investe-
ring, der betaler sig, fordi den nye medarbejder falder hurtigere til, bliver en bedre arbejdskraft og fastholdes på sigt.

Sørg for, at de medarbejdere, der skal samarbejde 
med den nye kollega er godt informeret om, hvorfor 
ledelsen har valgt at ansætte netop denne person.  
Brug tid på dialog om forventninger og eventuelle 
bekymringer eller utryghed hos medarbejderne.

Vær tydelig omkring ledelsens forventninger til 
indsatsen. Kommuniker tydeligt i virksomheden, 
hvorfor det er vigtigt, at ingen bliver udelukket 
eller diskrimineret, og at alle er ansat, fordi de er 
valgt til det.

Hav en opmærksomhed på, hvordan I griber ind i 
forhold til eventuelle konflikter.

 Vælg en nøgleperson i virksomheden, som har det 
overordnede ansvar for praktikanten eller den nye 
medarbejder. Overvej at søge en mentorordning, 
hvis det giver mening for den enkelte flygtning.

Sørg for, at den nye medarbejder får en grundig intro-
duktion til kollegerne og arbejdspladsen, hvor I også 
kommer omkring personalepolitik, arbejdspladskultur, 
sikkerhed og uskrevne regler. 

Vær tydelig omkring forventningerne til den enkelte 
medarbejder.

Vær opmærksom på de sproglige barrierer. Vær  
grundig og tålmodig i oplæringen og forklaringerne. 
Ting, som du finder indlysende og almindeligt, er det 
ikke nødvendigvis for andre.

Tips til forberedelse af arbejdspladsen:

Tips til forberedelse af den nye medarbejder:
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Læs mere på www.sammenomintegration.dk – her kan du også læse mere om mulighederne for 
at anvende den nye Integrationsgrunduddannelse (IGU), som er omtalt på s. 5.

Brug viften af støtteordninger

Her får du overblik over de støtteordninger, som virksomheder kan anvende, når de vil tage flygt-
ninge ind på arbejdspladsen. 

Ordningerne kan mikses efter behov og med udgangspunkt i den konkrete situation. Sammen med 
jobcentret finder I den løsning, der passer bedst til jeres virksomhed. 

INDSATS BESKRIVELSE VARIGHED ØKONOMI BETINGELSER

VIRKSOMHEDS-
PRAKTIK

Giver den ledige mulighed for at 
styrke sine kompetencer og sin 
tilknytning til arbejdsmarkedet, 
og virksomheden møder samtidig 
en potentiel ny medarbejder.

Aktivitetsparate 
borgere: op til 13 
uger med mulighed 
for forlængelse.
Jobparate borgere: 
som hovedregel
4 uger.

Uden lønudgift for 
virksomheden.

Maksimalt 1 person i støttet beskæf-
tigelse for hver 5 ordinært ansatte, 
hvis virksomheden har under 50 
ansatte. For større virksomheder kan 
der herudover være 1 person for hver 
10 ordinært ansatte.

JOB MED  
LØNTILSKUD

Ansættelse af en ledig med 
løntilskud for en periode. Derved 
har virksomheden mulighed for 
at oplære nye medarbejdere eller 
afprøve samarbejdet før  
en egentlig ansættelse.

Maksimalt et år. 
Tilskud

Tilskud på 75,09 kr. 
pr. time i private
virksomheder.

Krav om, at der er tale om merbe-
skæftigelse i forhold til det gennem-
snitlige antal ansatte. Den ledige må 
ikke erstatte en ansat, der er blevet 
afskediget. Intet krav om forhold 
mellem personer i job med løntilskud 
og ordinært ansatte.

MENTOR En mentor kan understøtte, 
at den ledige kan fungere i 
virksomheden, enten i virksom-
hedspraktik, job med løntilskud 
eller i forbindelse med ordinær 
ansættelse.

Virksomheden kan 
få tilskud til faktisk 
afholdte udgifter, her-
under til frikøb af den 
medarbejder, der skal 
fungere som mentor 
og til administration.

Mentorindsatsen skal ligge ud over, 
hvad arbejdsgiveren sædvanligvis 
forventes at varetage og være afgø-
rende for tilbuddet eller ansættelsen.

VEJLEDNING OG
OPKVALIFICERING

Jobcentret kan efter integrati-
onsprogrammet give tilbud om 
vejledning og opkvalificering til 
ledige udlændinge, f.eks. forud 
for eller i kombination med virk-
somhedspraktik og løntilskud.

Uden udgift for  
virksomheden.

Det er en betingelse, at tilbuddet skal 
udvikle udlændingens kompetencer 
med henblik på opkvalificering til 
arbejdsmarkedet.

OPKVALIFICERING  
I FORBINDELSE  
MED ORDINÆR  
ANSÆTTELSE

Jobcentret kan efter aftale  
med en arbejdsgiver tilbyde en  
udlænding opkvalificering, selv 
om vedkommende ansættes 
uden løntilskud.

Uden udgift for  
virksomheden.

Det er en betingelse for at yde tilskud 
til opkvalificering, at der er tale om 
opkvalificering, som virksomheden 
almindeligvis ikke forudsættes at 
tilvejebringe. Muligheden inkluderer 
udlændinge, der ansættes i henhold 
til særlige lønog ansættelsesvilkår 
anvist af de forhandlingsberettigede 
organisationer på grund af mang-
lende sproglige og eventuelle faglige 
kompetencer.

DANSK- 
UNDERVISNING

Borgere i integrationsprogram-
met har ret og pligt til gratis 
danskundervisning. Kan kombi-
neres med virksomhedspraktik, 
job med løntilskud og ordinær 
ansættelse.

Uden udgift for  
virksomheden.
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Samarbejdspartnere

Arbejdet med at tage flygtninge ind i virksomheden kan blive lidt lettere, hvis du har gode samarbejdspartnere.  
Her er et udsnit af aktører på området.

Jobcentret
Det er jobcentret, som er myndig-
hed for hele integrationsindsatsen. 
Kontakt altid dit lokale jobcenter, som 
kan hjælpe dig i gang, yde støtte og 
rådgivning samt hjælpe med admini-
stration og blanketter. En konstruktiv 
dialog med jobcentret er det bedste 
udgangspunkt for et godt samarbej-
de og en indsats, der virker og giver 
værdi for alle parter.

www.jobnet.dk
 

Cabi – bedre arbejde til flere
Et selvejende videns- og netværkshus 
under Beskæftigelsesministeriet, som 
skal fremme socialt engagement og 
rummeligheden på arbejdsmarkedet. 
Cabis virksomhedsnetværk er landets 
største med 5.100 medlemmer. Net-
værket afholder gratis arrangementer, 
fx om integration af flygtninge og 
fordele ved mangfoldig rekruttering. 
Medlemskab er gratis – meld dig ind på

www.cabiweb.dk/blivmedlem

Foreningen Nydansker
Foreningen Nydansker er en non- 
profit organisation, som i over 15 år 
har arbejdet for at nedbryde barrierer 
mellem nydanskere og arbejdsmarke-
det og gøre mangfoldighed til et aktiv 
for vækst. Det sker fx via erhvervs-
mentorordninger, branchepakker og 
det danske charter for mangfoldighed.

www.foreningen-nydansker.dk

Sammen om integration  
– Jobservice Danmark
Sammen om integration er et virksom-
hedspartner¬skab, hvor alle virksom-
heder store som små kan være med til 
at få flere flygtninge i job i Danmark. 
Jobservice Danmark bygger bro mellem 
virksomheder og alle landets jobcentre 
og gør det let og hurtigt at komme i 
gang med at stille pladser til rådighed 
for flygtninge og familiesammenførte. 
Virksomheder får en samlet og koor-
dineret indgang på tværs af jobcentre 
og kan også få en beskæftigelsesret-
tet integrationsaftale. 

www.sammenomintegration.dk

Integrationsnet 
Integrationsnet er en del af Dansk 
Flygtningehjælp, som er Danmarks 
største humanitære NGO. På bag-
grund af sine solide resultater og 
sine stærke kompetencer, ressourcer 
og ekspertviden på området samar-
bejder Integrationsnet med en række 
af landets kommuner om effektive 
integrationsløsninger, der skal hjælpe 
bl.a. nyankomne flygtninge hurtigere 
i job. Alle medarbejdere i Integrati-
onsnet er erfarne virksomhedskonsu-
lenter med relevant uddannelsesbag-
grund og joberfaring. Integrationsnet 
er en del af Dansk Flygtningehjælps 
indsats i Danmark. 

www.integrationsnet.dk

LG Insight
LG Insight er et analyse- og rådgiv-
ningsfirma, som tilbyder uafhængige 
analyser, evalueringer og rådgivnings-
tjenester. LG Insight spænder over 
fagområder som social-, beskæfti-
gelses- og uddannelsesområdet og 
har stor erfaring med rådgivning og 
udvikling af forløb, som bringer udsat-
te borgere i beskæftigelse. LG Insight 
skræddersyr blandt andet konkrete 
forløb mellem virksomheder og jobcen-
tre i forhold til at kvalificere flygtninge 
til jobåbninger på arbejdsmarkedet. 

www.lginsight.dk





c/o Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Njalsgade 72 A, 2300 København S

Kontakt Sekretariatsleder Christina Schultz for  
nærmere information om det samlede katalog: 
tlf. 72 21 74 83, Mail: cs@vfsa.dk

www.vfsa.dk

Kontakt den enkelte case-virksomhed for yderligere information og pressemateriale.

Bedre integration af flygtninge  
– tag stafetten op!

VFSA – Virksomhedsforum for Socialt Ansvar består af danske 
erhvervsfolk, som tror på, at socialt ansvar betaler sig. Både 
for samfundet, den enkelte og virksomheden. VFSA rådgiver 
beskæftigelsesministeren om virksomheders sociale ansvar 
og engagement. VFSA arbejder for at få flere virksomheder til 
at tage socialt ansvar, fx i forhold til at forebygge, at med-
arbejdere falder ud af arbejdsmarkedet og ved at indsluse og 
fastholde udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Herunder også 
flygtninge.

Med dette katalog, hvor VFSA-virksomhederne deler ud af 
deres erfaringer med integration af flygtninge, ønsker vi at  
inspirere flere virksomheder til at tage stafetten op og enga-
gere sig i den opgave, der ligger i at få de mange flygtninge, 
der kommer til landet, inkluderet i det danske samfund.

Besøg vfsa.dk og tilmeld dig  
bloggen for at modtage nyheder

Følg os på LinkedIn 

http://vfsa.dk
http://vfsa.dk
https://www.linkedin.com/company/virksomhedsforum-for-socialt-ansvar?trk=biz-companies-cyf
http://vfsa.dk
https://www.linkedin.com/company/virksomhedsforum-for-socialt-ansvar?trk=biz-companies-cyf

