
Velkommen til Tema-eftermiddag 

13:00 – 14:00 INTEGRATION 

Helikopterperspektiv på Integrationsindsatsen i SK 

Lovgivningen på Integrationsområdet 

Modtagelsesindsatsen for ny ankomne udlændinge i SK 

Kulturbestemt sygdomsopfattelse og andre opmærksomhedspunkter 

                   

14-14.20 pause med kaffe og kage 

   

14.20-15.20 SPROG 

Sprogets betydning for identiteten 

Hvordan lærer man bedst sprog? 

Sprogcentrenes Danskuddannelser og regler omkring disse 

Undervisningstilbud og praksis på Slagelse Sprogcenter       

  

15.20-15.30 Spørgsmål og afrunding 

 



Målgrupperne 

 

 

Nyankomne udlændinge fra 3. lande 
(Flygtninge og familiesammenførte) 

 
Nyankomne udlændinge fra EU –lande 
 
Herboende nydanskere  
 
 
 
 
 
 
 



Helikopterblik på SK´s 
integrationsindsats 

 

 Beskæftigelse og Iværksætteri 
 
Uddannelse og Læring 
 
Bolig og tryghed 
 
Familie og Sundhed 
 
Frivillighed og Netværk 



Lovgivning på integrationsområdet 

Integrationsloven og lov om aktiv socialpolitik 

 

- Kontanthjælp til ydelseberettigede 

- Flygtninge bliver fordelt på landsplan 

- Slagelse Kommune skal anvise boliger 

- Integrationskontrakt, fokus på sprog & 
beskæftigelse  

- Integrationsplan 

- Helbredsscreening  
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LOVGIVNING 

 

Integrationsplan 

Koordineringsansvar 

Obligatorisk helbredsscreening 

Danskuddannelse 

Boligplacering mv. 
 



Hvilke tilbud iværksættes? 

 Alle får tilbud på sprogskole på Dansk 1,2 eller 3 
(lovpligtigt) 

 

 Alle får tilbud om undervisning i Kulturforståelse 
(lovpligtigt) 

 

 Dem der kan arbejde får tilbud om løntilskud 

 
(INL §23 a,b,c) 

 

Bemærk: der iværksættes ikke ulønnede praktikker 



Modtagelsen af flygtninge 

k 



Statistik – hvor kommer de fra? 

1/3 2012 – 157 personer i programmet 

 

NB! Ca. 25-30 personer er løbende på kontanthjælp 

27 Afghanistan 
17 Iran 
15 Syrien 
13 Tyrkiet 
11 Thailand 
10 Irak 
  8 Vietnam 
  5 Filippinerne 
  5 Kina 
  5 Somalia  
 
 



Statistik – Målgruppefordeling? 

58 personer er over 30 år  

  Primært fra Thailand, Tyrkiet, Somalia og Kina 

 

40 Med uddannelse, under 30 år 

  Primært fra Vietnam, Tyrkiet, Iran og Filippinerne 

 

14 uden uddannelse 25-30  

  Primært fra Syrien og Iran 

 

19 uden uddannelse under 25 år 

  Primært fra Iran, Afghanistan og Syrien 

 

 8 Mindreårige uledsagede flygtningebørn  

 Primært fra Afghanistan  

 



Resultater i 2011 

 31 personer i ordinært arbejde  
 (tendens til oftere at være familiesammenførte personer) 

 

 6 personer i ordinær uddannelse 

 

 24 personer bestået danskuddannelse  



Fokus i kulturarbejdet 

(Sen)moderne samfund Traditionelle samfund 

SELV Individ Familie 

MODENHED Uafhængig Afhængig 

STIL Konkurrence Underkastelse 

UDVIKLING Nyhed Tradition 

STATUS Lighed Hierarkisk 

SPROG/TANKE Analyse/abstrakt Syntese/konkret 

SAMFUND Retfærdighed/skyld Ære/skam 

PSYKOLOGI Mentaliserende / udviklende Somatiserende /  stille diagnoser 

SYGDOM Biologisk Pluralistisk / kan diskuteres 



Kulturelt betingede spørgsmål om sygdom:  

 
Hvorfor? 
 
•Hvorfor udskriver danske læger ikke så meget medicin? 
 
•Hvorfor undervurderer danske læger akutte situationer? 
 
•Hvornår er man syg nok til at kalde på/gå til en læge? 
 
•Hvorfor tøver danske læger med at stille diagnose første gang? 
 
•Hvornår er man syg nok til ikke at gå på arbejde? 
 
•Hvorfor kigger danske læger i en opslagsbog når de vil give medicin? 
 
•Er man syg når man er gravid? 
 
 
 

 
      Kilde: Amneh Hawwa  



  Opmærksomhedspunkter  

 Respekt 

 Frygt 

 Lydighed / siger ja 

 Loyalitet 

 Ære og skam 

 


