Gode veje
til integration
Integrationscentret

Indhold
Forord

3

Integrationscentrets målgruppe

4

Hvem møder borgerne?

5

Jobsøgning

6

Praktik og løntilskud

7

Opkvalificering og vejledning

8

Ungeskolen

8

Højskoleophold

8

Grunduddannelsen (IGU)

8

Iværksætteri

8

Særlige projekter

9

Fra flygtning til faglært

9

Praktikforløb i Bilka

9

Det Sønderjyske Køkken

10

3S – Selvstændighed,
Selvforsørgelse og Succes

11

Væksthuset

11

Danskuddannelse

2

11

Forord
Kompetence- og Integrationscentrets virksomhedsplan støtter op om kommunens
beskæftigelsesstrategi. Vi udvikler og tilpasser indsatser på beskæftigelses- og
integrationsområdet for at støtte borgerne i at få job eller tage en uddannelse.
Værktøjerne, vi bruger, er bl.a.
• Styrkelse af borgernes ansvar for eget liv og situation
• Styrkelse af handlekompetencer
• Kompetent, faglig udredning af den enkelte
• Primært fokus på virksomheder og uddannelse.



Der bliver både trænet madlavning og sprog i 
Det Sønderjyske Køkken.
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Integrationscentrets målgruppe
Målgruppen for Integrationscentret er udenlandske borgere over 18 år, der er omfattet
af integrationsprogrammet og har fået opholdstilladelse efter udlændingelovens bestemmelser.
Hovedkategorierne er:
• Flygtninge efter udlændingelovens §§ 7 og 8
• Familiesammenførte efter udlændingelovens § 9
Flygtninge kan komme til Danmark på egen hånd, hvor de søger om asyl og får deres
ansøgning behandlet, mens de bor i et asylcenter. Når de har fået opholdstilladelse, visiteres den enkelte under hensyntagen til personlige, sociale og arbejdsmarkedsmæssige
forhold til en kommune.
Flygtninge kan også komme til Danmark som såkaldte kvoteflygtninge jf. aftale med De
Forenede Nationers Højkommissær for Flygtninge (UNHCR). Disse flygtninge befinder
sig uden for Danmark og udvælges via Udlændingestyrelsens kvoterejser. Når kvoteflygtninge ankommer til Danmark, er deres sag behandlet, de har fået opholdstilladelse og er
visiteret til en kommune i Danmark.
Familiesammenførte er som hovedregel ægtefæller til herboende danske statsborgere,
flygtninge eller udlændinge med permanent opholdstilladelse. Familiesammenførte skal
jf. reglerne forsørges af ægtefællen, men for enkelte målgrupper fraviges dette krav. Det
gælder bl.a. herboende med flygtningestatus.
Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge modtager for det meste integrationsydelse. Udlændinge på ydelse har ret og pligt til at deltage i de tilbud, som integrationsprogrammet indeholder. For de selvforsørgende er det et tilbud.
I denne folder anvendes betegnelsen ”borger” for den samlede målgruppe.
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Hvem møder
borgerne?
•	Sagsbehandleren tilrettelægger et integrationsprogram, vejleder og sikrer, at
borgeren tager ansvar for sin deltagelse i
programmet
•	Mentoren finder i virksomheder tilbud,
som er relevante i henhold til de mål,
borgeren sammen med sagsbehandleren
har sat – og støtter i at nå målene
•	Familiekonsulenten tilbyder praktisk
hjælp og støtte, når familien i den første
tid i landet møder sociale og kulturelle
udfordringer i mødet med andre kønsroller, opdragelsesmetoder mm.

”Det er godt at få hjælp til at få
retning på, hvad jeg skal. Jeg
skal i første omgang i praktik på
Danfoss, og det er rigtig godt i
forhold til min målsætning om
at gennemføre en uddannelse til
elektrofagtekniker”.
Almothana al Moslem, flygtning,
25 år - har været halvandet år
i Sønderborg.

”Vi bevilger særlige forløb,
som er tilpasset den
enkelte for at opkvalificere
til at komme i job eller
uddannelse”.
Sinan Jajic, sagsbehandler (th)
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Alle nyankomne borgere får inden for den første måned tilbudt et introduktionsforløb af
en uges varighed. Deltagerne får en grundlæggende introduktion til Danmark og danske
forhold. De orienteres om bl.a. integrationsprogrammet, pligterne der følger med at
modtage offentlig forsørgelse, om Borgerservice, det danske arbejdsmarked, selvhjælpsløsninger, skattesystemet og Sundhedscentret.

En god modtagelse
kan betyde en god
start

Jobsøgning
Borgere skal - når de vurderes at være jobparate - som alle andre udarbejde et CV på
Jobnet og dokumentere på Joblog, at de er jobsøgende. Alt dette er nyt for de fleste, og
derfor tilbydes alle jobparate inden for den første måned en uges kursus.

I lokaler på Perlegade 9 undervises borgere i af skrive et CV og i at søge job .
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Praktik og løntilskud
Tilbud om virksomhedspraktik og ansættelse med
løntilskud anvendes til at opkvalificere borgernes
faglige og praktiske kompetencer. Det er også den
bedste vej til at lære det danske sprog og møde den
danske arbejdsmarkedskultur.

Integration og
sprog sker ude
blandt danskerne

”Jeg monterer vinterdæk på fælge for
kunderne, og så sætter jeg hjulene
på bilerne og afbalancerer dem. Jeg
hjælper også med at holde orden.
Det er en god hjælp, at jeg i Syrien
arbejdede som servicemedarbejder på
et autoværksted. Jeg lærer sproget her,
og når jeg kører med bussen hver dag.
Jeg håber på at få et job i branchen.”
Wael Ali Owais, 19 år, flygtning fra Syrien,
kom til Sønderborg i maj 2016

Jimmi Kohls (indsat foto), der er indehaver af reservedelslager Nord i Egen Mølle, synes det er
spændende at have en medarbejder med en anden kultur, og han er glad for at se, at Wael har
stor lyst til at arbejde.
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Opkvalificering og vejledning
Mange af de jobsøgende borgere har brug for at opkvalificere deres kompetencer. Integrationscentret tilbyder forskellige typer af kurser og forløb, bl.a. intensiv og brancherettet danskundervisning og forløb i samarbejde med erhvervsskoler, som forbedrer
deres muligheder for at få et job.

Ungeskolen
Ungeskolen tilbydes borgere på 18-29 år. Tilbuddet er udviklet i samarbejde med
Lærdansk Sønderborg, og det skal sikre en hurtig og effektiv overgang til det ordinære
uddannelsessystem for unge uden uddannelse, men med evner og vilje til at få én.
Deltagerne modtager intensiv danskundervisning og undervisning i andre studieforberedende fag og teknikker.

Højskoleophold
Højskoleophold anvendes til enlige borgere, som af sociale eller kulturelle grunde har
svært ved at begå sig i det danske samfund og på arbejdsmarkedet. Særligt gruppen af
unge, som har et begrænset netværk i Danmark, har gavn af højskoleophold. Opholdet
varer op til 26 uger.

Grunduddannelsen (IGU)
Integrationsgrunduddannelsen er et treårig forsøg, som
skal løfte borgerne til kravene på det danske arbejdsmarked. Uddannelsen er toårig med 20 ugers skoleundervisning. IGU er principielt en aftale mellem borger
og virksomhed, men Sønderborg Kommunes Integrationscenter understøtter proaktivt etableringen af IGU-job
ved at matche integrationsborgernes kompetencer med
virksomhedernes efterspørgsel.

Virksomheder kan
få op til 40.000
kr. i bonus for at
gennemføre et
IGU-forløb

Iværksætteri
Er der borgere, som ønsker at være iværksættere, arbejder Integrationscentret i partnerskab med Sønderborg Iværksætter Service på at udvikle, afprøve og implementere
individuelle forløb.
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Særlige projekter
Fra flygtning til faglært
16 borgere er håndplukket til pilotprojektet, hvor målet
er, at de bliver faglærte som enten elektronikfagtekniker, automatik- eller industritekniker. Flere virksomheder har engageret sig i projektet. Elementerne
i projektet er fire ugers praktik i virksomheder, fire
ugers intensiv danskundervisning, 42 uger på VUC, et
grundforløb på EUC Syd og en uddannelsesaftale med
en virksomhed.

Målrettet
opkvalificering på højt
plan i samarbejde
med mindst 10
virksomheder

Praktikforløb i Bilka
Bilka Sønderborg tilbyder praktikforløb i virksomheden, hvor borgere møder 37 timer
om ugen. Forløbet er tilrettelagt som danskundervisning om formiddagen og praktik
eftermiddag. Formålet er at opkvalificere deltagerne sprogligt og med indsigt i det danske arbejdsmarked, så de kan opnå beskæftigelse eller gå i gang med en uddannelse.
Integrationscentret sørger for en mentor, som træder til efter behov.

”Vi ønsker at tjene
vores egne penge og
bidrage til samfundet,
og vi vil gerne være
gode rollemodeller for
vores landsmænd”.
Yasmin Ali og Fatma Alzahraa
Ali, sprogpraktikanter i Bilka

Træningsbaner
på det danske
arbejdsmarked
Yasmin Ali (forrest) og Fatma Alzahraa Ali er søstre fra Syrien.
De bor begge i Sønderborg med mand og hver to børn. De er
3. oktober begyndt som sprogpraktikanter i Bilka. Søstrene
håber, at bedre sprogkundskaber vil hjælpe dem i bestræbelserne på at få job.
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Det Sønderjyske Køkken
15 borgere fra Integrationscentret indledte 26. september et
forløb i køkkenet. Deltagerne får undervisning og træning i
madlavning, madkultur og –dannelse samt rengøring. De får
mulighed for at tilegne sig et hygiejnebevis, og de forbedrer
deres danske sprog og kompetencer med mål om job indenfor køkken eller rengøring.

”Jeg nyder at lære
sproget og om dansk
madkultur og danske
råvarer”.
Sherin Mohammad

Vi bygger på de
ressourcer, borgerne
har med sig.

”At lære om
rengøring og om de
forskellige produkter var
virkelig en øjenåbner
for mig. Jeg håber, min
deltagelse i projektet
forbedrer mine chancer
for at få job”.
”Selv om jeg håber,
Francoise Bokumenge

jeg kan få arbejde som
pædagog, så er projektet
her meget gavnligt i
forhold til at lære dansk
sprog og kultur”.
Hayat Alkahatib

Jesper Kock (midt i billedet) underviser i Det Sønderjyske Køkken
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Selvstændighed, Selvforsørgelse og Succes
Projektet 3S (Selvstændighed, Selvforsørgelse og Succes) er blevet muligt takket være
to mio. kr. fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Målgruppen er
aktivitetsparate borgere med komplekse problemer ud over ledigheden. Indsatsen
tilrettelægges sammen med Rambøll, og fire medarbejdere opkvalificeres til at varetage
arbejdet med målgruppen.
Projektet løber frem til medio 2019 og vil indledningsvis indeholde en analyse af målgruppen. Integrationscentret vil via projektet blive i stand til at tilbyde en målrettet og
effektiv indsats for denne særligt udsatte målgruppe.

Væksthuset
Fem aktivitetsparate borgere med psykiske/sociale udfordringer tog 1. november 2016 fat på et forløb i Væksthuset i Augustenborg. Sammen med Integrationscentret
og Lærdansk arbejdes der med at styrke deltagernes
mestringsevne i relation til sprogfærdigheder og realistiske beskæftigelsesmuligheder.

Kompetencer på tværs
af kommunen bringes i
spil for psykisk sårbare.

Danskuddannelse
Retten til danskuddannelse for alle nyankomne voksne udlændinge følger af danskuddannelsesloven. Uddannelsesretten er afgrænset til fem år og omfatter én af de tre
danskuddannelser:
• Danskuddannelse 1, der er tilrettelagt for kursister med ingen eller ringe skolebaggrund, som ikke har lært at læse og skrive på deres modersmål,
• Danskuddannelse 2, der er tilrettelagt for kursister, som normalt har en kort skole- og
uddannelsesbaggrund fra hjemlandet og må forventes ar have en forholdsvis langsom indlæring af dansk som andetsprog, og
• Danskuddannelse 3, der er tilrettelagt for kursister, som normalt har en mellemlang
eller lang skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet og må forventes at have en
forholdsvis hurtig indlæring af dansk som andetsprog.
Kursisterne – flygtninge, familiesammenførte som arbejdstagere og studerende – har
mulighed for at følge undervisningen i dagtimer og på aftenhold, som gør det muligt at
tage et arbejde eller studere sideløbende
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