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Dette er den første publikation om Integrationsafdelingens 

satspuljemidler og samarbejdsprojekter. Formålet med publika-

tionen er at skabe overblik over og synlighed om de mange gode 

projekter, der er med til at videreudvikle integrationsindsatsen  

– både lokalt og nationalt.

Via satspuljen er der årligt afsat midler til konkrete projekter for 

at styrke integrationen. Udmøntningen af disse midler sker i et 

tæt samarbejde med partierne bag satspuljen (Socialdemokra-

terne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socia-

listisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal  Alliance og 

Kristendemokraterne). 

Integrationsafdelingens mål er at sikre et maksimalt udbytte af 

satspuljemidlerne og en høj kvalitet i samarbejdsprojekterne.  

I arbejdet med at nå dette mål har afdelingen iværksat en række 

nye initiativer, som omtales i denne publikation. Blandt andet 

har afdelingen fokus på en effektiv vidensdeling, både i det en-

kelte samarbejdsprojekt og på tværs, da vi kommer længst ved 

at bygge videre på hinandens gode erfaringer.

Integrationsafdelingens satspuljemidler er opdelt i fem indsats-

områder: Beskæftigelse, Familie og sundhed, Demokrati og del-

tagelse, Skole og uddannelse samt By og bolig. 

I denne publikation beskrives de mål og udfordringer, som  

afdelingen arbejder med inden for hvert af de fem indsatsom-

råder. Desuden er der et tilbageblik på igangsatte initiativer de 

sidste 1½ år samt et fremadrettet fokus på aktuelle initiativer 

og udfordringer. Gode eksempler præsenteres løbende igennem 

publikationen i form af cases indhentet fra afdelingens brede 

vifte af samarbejdspartnere. 

Tak til alle jer, der har bidraget til denne publikation – og tak til 

alle afdelingens samarbejdspartnere, der hver dag gør en stor 

indsats for at styrke og videreudvikle integrationsindsatsen.

God læselyst l
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Ansøgninger

SatSpuljemIdler  
I tal

Integrationsafdelingen har 

i perioden januar 2010 – 

juli 2011 haft i alt

40
ansøgningsrunder  

fordelt på 26 puljer

til disse puljer har  

afdelingen modtaget  

i alt ca.

600
ansøgninger

heraf har  

afdelingen 

givet

237
tilsagn til  

nye projekter

projekterne har  

fået tilskud på  

i alt

179
mio. kr.

AKTiVe PrOJeKTer

der er aktive  

projekter i

59
kommuner

den gennemsnitlige projekt- 

periode for disse er

2
år

I perioden januar 2010 – juli 2011 

støtter Integrationsafdelingen

481
aktive projekter  

i hele landet

SatSpuljemIdler
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AKTiVe PrOJeKTer fOrdelT På indsATsOmråder

AKTiVe PrOJeKTer fOrdelT På KOmmuner

AntAl projekter

l 0 – 2

l 3 – 5

l 6 – 8

l 9 eller derover

Integrationsafdelingen samarbejder med 

integrationsprojekter på tværs af landets 

kommuner. den aktuelle fordeling af 

samarbejdsprojekter på kommuner frem-

går af kortet. den geografiske spred-

ning af integrationsindsatser afspejler 

fordelingen af nydanskere, således at 

kommuner med flest nydanskere har 

flest integrationsprojekter. 

de tre kommuner med flest integrations-

projekter er: københavn (164), aarhus 

(39), odense (32). Se bilaget bagerst 

i publikationen for en oversigt over de 

konkrete projekter.

147

79

136

106

106

note: visse projekter kan være aktive i flere kommuner. I disse tilfælde vil projektet være anført i den kommune, hvor tilskudsmodtageren har sin adresse.

BeSkÆFtIGelSe

FAMIlIe oG SUnDHeD

DeMokrAtI oG DeltAGelSe

Skole oG UDDAnnelSe

BY oG BolIG

note: flere af Integrationsafdelingens samarbejdsprojekter har et bredt integrationssigte eller er støttet af puljer, der går på tværs af flere indsatsområder. derfor kan det samme 
projekt optræde under flere af indsatsområderne.

antal projekter 0  20 40 60 80 100 120 140 160
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udvIklIng af  
IntegratIonSIndSatSen 

Alle har lige adgang til at søge afdelingens ansøgningspuljer. Pro-

jekterne gennemføres typisk af virksomheder, kommuner, forenin-

ger, uddannelsesinstitutioner og andre, der arbejder målrettet med 

integration. Størstedelen af afdelingens satspuljemidler udmøntes 

gennem ansøgningspuljerne, mens enkelte projekter får konkret 

støtte aftalt i forbindelse med de årlige satspuljeforhandlinger. 

Det gælder for eksempel Dansk Røde Kors’ frivillighedsarbejde og 

Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK). 

>> Projektsupport

Afdelingen har gode erfaringer med at invitere projekter til at 

deltage i seminardage med fokus på blandt andet evaluering og 

formidling. Seminardagene har også vist sig at være en gevinst i 

form af netværksdannelse på tværs af projekterne, hvilket ska-

ber mulighed for at vidensdele og udveksle erfaringer og gode 

idéer undervejs i projekterne. En mulighed som flere af afdelin-

gens tilskudsmodtagere efterspørger. 

På baggrund af de opnåede erfaringer har integrationsafdelin-

gen udviklet et projektsupportforløb, der igangsættes i efteråret 

2011. Størstedelen af de projekter, som afdelingen indgår sam-

arbejde med, vil fra 2012 blive forpligtiget til at indgå i et pro-

jektsupportforløb. 

I projektsupportforløbet samles projekter inden for hvert af af-

delingens indsatsområder. Fagligt ligestillede projekter og afde-

lingens medarbejdere mødes tre gange i løbet af projekternes 

første leveår. På seminardagene vil projekterne blive styrket i 

blandt andet at arbejde målrettet med forankring, evaluering og 

formidling. 

Målet med projektsupportforløbene er at bidrage til projekter af 

høj kvalitet og med gode resultater.  Et resultat af projektsupport-

De projekter, der er igangsat med støtte fra satspuljen, er med til 

at udvikle en række nye redskaber og metoder, som kan håndtere 

aktuelle integrationsudfordringer. For eksempel har integrations-

afdelingen tidligere støttet en række forsøg med mentorer for at 

udvikle ny viden og metoder, der kan hjælpe flere nydanskere til 

at få fodfæste på arbejdsmarkedet. I dag indgår mentorordninger 

i gældende lovgivning. 

Integrationsafdelingens mål er at sikre et maksimalt udbytte af 

satspuljemidlerne på integrationsområdet og en høj kvalitet i de 

støttede samarbejdsprojekter. Ligeledes har afdelingen særligt 

fokus på, at de indhentede erfaringer fra projekterne kan deles 

og anvendes af andre, der sidder med lignende integrationsud-

fordringer.

Integrationsafdelingen har de seneste år haft fokus på, at pro-

jekterne opstiller klare succeskriterier og gennemfører en måling 

af effekten af indsatsen. Som led heri skal alle ansøgere til af-

delingens puljer særskilt redegøre for den forventede effekt af 

projektet og for, hvordan projektet kan videreføres, efter at af-

delingens støtte ophører. Ved projektafslutning skal projekterne 

indsende regnskab og en evalueringsrapport. 

For at sikre en effektiv koordination af de igangsatte projekter 

og en systematisk evaluering og formidling af de indhøstede er-

faringer har integrationsafdelingen oprettet et særligt puljese-

kretariat. Med Puljesekretariatet er der også skabt en indgang til 

afdelingen, der sikrer en hurtig, ensartet og kvalificeret håndte-

ring af henvendelser. 

Integrationsafdelingen har endvidere valgt at systematisere satspul-

jemidlerne på fem strategiske indsatsområder: Beskæftigelse, Fa-

milie og sundhed, Demokrati og deltagelse, Skole og uddannelse 

samt By og bolig. Under hvert indsatsområde afsættes der midler 

til ansøgningspuljer, som normalt har 1-2 årlige ansøgningsrunder. 

IntegratIonSIndSatSen
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mellem personer, videnscentre og organisationer, der arbejder 

med integration. Blandt andet gør portalen det muligt at tage 

kontakt til faglige nøglepersoner, der ved noget om specifikke ud-

fordringer som eksempelvis uledsagede mindreårige, boligsocialt 

arbejde eller frivillig integrationsindsats.

Herudover består den samlede Viden der virker indsats af udgå-

ende aktiviteter med henblik på at indsamle gode erfaringer om 

integration, der virker.

Erfaringer fra afdelingens satspuljeprojekter vil fremover også 

blive formidlet på portalen. Portalen skal ved hjælp af synlighed 

og overskuelighed medvirke til at sikre, at der tages udgangs-

punkt i eksisterende viden og erfaringer, når der udvikles nyt. 

integrationsviden > Viden der virker findes på adressen:  

www.integrationsviden.dk

>> udgående konsulenter

Integrationsafdelingen råder over en række udgående konsulent-

enheder, der bistår kommuner og andre integrationsaktører med 

udviklingen og organiseringen af integrationsarbejdet, herunder 

gennemførelse af konkrete udviklingsprojekter. De udgående kon-

sulenter følger op på det lokale integrationsarbejde og understøtter 

spredningen af de gode erfaringer og ny viden på integrationsom-

rådet. De udgående konsulenter kan bistå kommuner, organisatio-

ner og uddannelsesinstitutioner med rådgivning, konsulentbesøg, 

netværk og konkrete aktiviteter inden for integrationsområdet. 

Rådgivningen er gratis og kan rekvireres via direkte henvendelse til 

enhederne. De udgående konsulenters dialog med eksterne aktører 

anvendes aktivt i udvikling og forankring af afdelingens samarbejds-

projekter. l

forløbende forventes endvidere at være, at integrationsafdelingen 

får en bedre kontakt til og føling med de enkelte projekter og de 

erfaringer, der indhentes.

>> Projekteftersyn 

Integrationsafdelingen har i 2011 sat fokus på, hvad der sker med 

samarbejdsprojekterne, når projektperioden er udløbet – og hvad 

der skal til for, at projektindsatser bliver godt forankret. Forank-

ring kan finde sted på mange niveauer: Det kan være videreførelse 

af et helt projekt eller af enkelte aktiviteter og metoder, eller det 

kan være kompetenceudvikling af medarbejdere og vidensdeling.  

De foreløbige konklusioner af den igangsatte undersøgelse viser 

blandt andet, at det er vigtigt at indtænke forankring så tidligt i 

projektprocessen som muligt. Det er desuden vigtigt at få ledelsen 

aktivt involveret i beslutningen om forankring og at skabe ejer-

skab for projektet blandt målgruppen.

Undersøgelsens resultater skal bruges til at målrette afdelingens 

fremadrettede samarbejde og til at forbedre igangværende pro-

jekters kvalitet og forankringspotentiale.

>> Viden der virker

Partierne bag satspuljen satte i 2007 fokus på formidlingen af 

viden om, hvad der virker i integrationsindsatsen. I den forbin-

delse blev der gennemført en undersøgelse af, hvad kommunerne 

og andre brugere især har behov for. Satspuljepartierne afsatte 

på den baggrund midler til en vidensportal, Integrationsviden – 

Viden der virker. Portalen henvender sig  primært til integrati-

onspraktikere og tilbyder én indgang til et samlet overblik over 

eksisterende viden, værktøjer og erfaringer inden for integra-

tionsområdet. Derudover understøtter portalen vidensdelingen 





IndSatSområder 
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afdelingen med en række initiativer, der skal styrke nydanskeres 

tilknytning til arbejdsmarkedet. Initiativerne spænder lige fra at 

styrke mangfoldigheden på arbejdspladserne over rekruttering af 

højtuddannet udenlandsk arbejdskraft til etnisk iværksætteri.  

Integrationsafdelingen har i de seneste år gennem Mangfoldig-

hedsprogrammet indhentet erfaringer fra virksomheder, der har 

opnået gode resultater med ansættelse af nydanskere og ledelse 

af en mangfoldigt sammensat medarbejderstyrke. Gennem en 

målrettet vidensdeling er erfaringerne blevet kanaliseret videre 

fra virksomhed til virksomhed, fra leder til leder og fra medar-

bejder til medarbejder. 

Evalueringen af Mangfoldighedsprogrammet viser, at de støttede 

aktiviteter på arbejdspladserne i mange tilfælde har været en 

I perioden januar 2010 til juli 2011 har Integrationsafdelingen  

under indsatsområdet Beskæftigelse haft i alt fem ansøgnings-

puljer og modtaget 70 ansøgninger. Afdelingen har indgået sam-

arbejde med i alt 34 nye projekter og tildelt midler for ca. 28,7 

mio. kr. Ansøgere til afdelingens puljer har fortrinsvis været kom-

muner og virksomheder, og der har i ansøgningerne været særligt 

fokus på mangfoldighed, fastholdelse samt nydanske kvinders til-

knytning til arbejdsmarkedet.

>> igangsatte initiativer

Beskæftigelse er et vigtigt led i integrationen af nydanskere i 

det danske samfund, og samtidig udgør nydanskere en arbejds-

kraftreserve, som der er brug for. Derfor arbejder integrations-

BeSkæftIgelSe

IndSatSområder

Inden for IndSatSområdet BeSkÆFtIGelSe arBejder IntegratIonS-

afdelIngen med tre overordnede mål:

l  at flere nydanSkere tIlknytteS arBejdSmarkedet og  

 faStholdeS I BeSkæftIgelSe

l  at Styrke mangfoldIgheden på arBejdSpladSerne og at Bruge 

fordelene ved mangfoldIghed tIl at SkaBe vækSt

l  at Styrke modtagelSen og faStholdelSen af højtuddannede 

arBejdSkraftIndvandrere og dereS famIlIer

>
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BeSkæftIgelSe

2010

2011
tal og fakta

l i 2010 var 49 procent af 16-64-årige indvandrere fra ikke-vestlige lande og 56 procent 

af 16-39-årige efterkommere med ikke-vestlig oprindelse i beskæftigelse.  Beskæftigel-

sesfrekvenserne blandt personer med ikke-vestlig oprindelse har været støt stigende fra 2001  

til 2008, hvorefter de er faldet markant. dette er sket i takt med det generelt faldende beskæfti-

gelsesniveau i alle befolkningsgrupper som følge af de senere års tilbagegang i konjunkturerne.1

l den kraftigste stigning i beskæftigelsesfrekvensen fra 2001 til 2008 skete blandt 

indvandrerkvinder fra ikke-vestlige lande – fra 36 procent i 2001 til 49 procent i 2008, 

hvad der svarer til en stigning på 13 procentpoint. til sammenligning steg beskæftigelses-

frekvensen blandt indvandrermænd fra ikke-vestlige lande med 11 procentpoint – fra 52  

procent i 2001 til 63 procent i 2008.2

l der er fortsat et stort antal virksomheder, der ikke har erfaringer med at have  

nydanskere ansat. I den private sektor har 33 procent af virksomhederne ingen erfaringer med 

nydanskere, mens den tilsvarende andel for offentlige arbejdspladser er 29 procent. hovedparten 

af de virksomheder, der har erfaring med nydanske medarbejdere, har gode erfaringer.3

l der er kommet mange udenlandske arbejdstagere til danmark de senere år.  de løser 

opgaver, som bidrager afgørende til den økonomiske vækst i danmark. Hvis de ikke 

befinder sig godt i danmark, bliver det til en kort visit, og de rejser hurtigt videre til 

andre lande. der er derfor fokus på, at udenlandske medarbejdere og deres familier får en god 

modtagelse her i landet, så de hurtigt falder til, skaber sig et netværk i danmark og lærer dansk.

1  Integrationsministeriets udlændingedatabase i danmarks Statistik, udd06
2  Integrationsministeriets udlændingedatabase i danmarks Statistik, udd06
3  Cartinét, rapport om nydanskere på arbejdsmarkedet, februar 2010
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IndSatSområder

vi gør en aktiv indsats for at tiltrække nydanske medarbejdere, fordi det 

ganske enkelt betaler sig på bundlinjen. jeg kunne remse rigtig mange 

fordele op. rekruttering af nydanskere foregår i høj grad via netværk, og 

det er en nem og effektiv måde at rekruttere på. nydanskere er en attraktiv 

og meget loyal medarbejdergruppe.

maarten van engeland, dIrektør for ISS danmark

hos ISS ved man, at mangfoldighed i medarbejderstaben betaler sig. der er nemlig store økonomiske gevinster forbundet med øget 

mangfoldighed, hvis man forstår at lede det rigtigt. det viser en banebrydende undersøgelse fra 2011 gennemført med støtte fra 

blandt andet Integrationsministeriet. her er det for første gang dokumenteret, at mangfoldighed – ledt rigtigt – kan føre til en mar-

kant højere indtjening. faktisk er indtjeningen 3,7 procentpoint højere i teams, der er sammensat af medarbejdere med forskelligt 

køn, kulturel baggrund og alder.

ISS, der har 10.000 ansatte heraf 4.000 nydanskere fra over 130 forskellige lande, begyndte at arbejde strategisk med mangfol-

dighed for fire år siden. Siden da er det gået fremad på en række punkter: Sygefraværet er halveret, medarbejderomsætningen er 

faldet til under det halve og bundlinjen er øget med 25 procent. alt i alt et øget overskud på 50 mio. kr., som direktør maarten van 

engeland i stor udstrækning tilskriver virksomhedens mangfoldighedssatsning.

Mangfoldighed giver millioner  
på bundlinjen

”

CASE

Fo
to

: D
as B

ü
ro

Direktør for ISS Danmark, Maarten van engeland
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Integrationsafdelingen har også iværksat integrationstilbud for 

arbejdskraftindvandrere og deres medfølgende familier. Mange af 

initiativerne har fokus på at hjælpe de nyankomne til at etablere 

netværk via arbejdspladsen, sprogcentret, kommunen eller fri-

villige foreninger. Redskaberne er værtsfamilier, mentornetværk, 

netværk for medfølgende ægtefæller samt kulturelle og sociale 

aktiviteter.

succes. Aktiviteterne har igangsat en proces, hvor man i første 

omgang bliver bevidst om barrierer for mangfoldighed og efter-

følgende gennemfører konkrete initiativer, der skal give mangfol-

digheden bedre vilkår. Erfaringerne peger også på, at der ligger 

et potentiale i at åbne arbejdspladser op, så nydanske unge kan 

gennemføre praktik- og uddannelsesforløb ude på arbejdsplad-

serne og dermed efterfølgende kan indgå på lige fod med etniske 

danskere på arbejdsmarkedet.

BeSkæftIgelSe

”dit Cv skal være personligt og ikke kun handle om eksamenspapirer. vis dine personlige styrker og gør Cv´et målrettet den enkelte 

arbejdsplads.” dette var blot et af de råd, som jamaicanske liselle rodney-færch fik af sin erhvervsmentor gitte høyer fra krage-

lund kommunikation i aarhus. med et eksamensbevis fra new york i hånden ønskede liselle et lærerjob i danmark, og med hjælp 

fra gitte, der selv er uddannet lærer, lykkedes det liselle at få et job på en skole. og det var netop de ugentlige samtaler med gitte 

og hendes netværk, der hjalp liselle på vej mod dette job.

liselle er ikke den eneste, der har haft stor nytte af en erhvervsmentor. Således er 77 procent af de deltagende kvinder i projek-

tet erhvervs- og netværksmentorer kommet i enten ordinær beskæftigelse, løntilskudsjob eller praktik i en virksomhed. projektet 

hjælper højtuddannede kvinder, der for nyligt er kommet til danmark, med at få fodfæste på det danske arbejdsmarked. det gøres 

ved at matche familieforsørgede udenlandske kvinder med medarbejdere på det danske arbejdsmarked, der bruger en del af deres 

arbejdstid på at være mentor for en ledig.  Igennem møderne lærer kvinderne om det danske arbejdsmarked og får sig et netværk 

og kontakter, der kan bruges aktivt i jagten på et job. projektet er et samarbejde mellem foreningen nydansker, lærdansk aarhus 

og jobcenter aarhus.

Unikt samarbejde bringer  
nydanske kvinder i job

CASE

jeg synes, det har været spændende at 

hjælpe en ledig på vej. min mentee skulle 

have et job, og det er vildt tilfredsstillende 

at se det lykkes. jeg bruger ikke mange 

timer på det, men jeg er med til at skabe 

en stor forandring.

erhvervSmentor gItte høyer, adm. dIrektør I  

kragelund kommunIkatIon

”

erhvervsmentor Gitte Høyer hjælper liselle rodney-Færch 
med jobsøgningen

>
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IndSatSområder

er der opnået gode erfaringer med at prioritere faglig og sproglig 

opkvalificering og med at lægge undervisningen ud i virksomhe-

derne. Og så er et konkret og reelt jobsigte afgørende for kvin-

dernes motivation. Desuden fremgår det i evalueringen, at men-

torordninger medvirker til en stor grad af afklaring og styrkelse af 

beskæftigelsesindsatsen hos de nydanske kvinder. 

Afdelingen arbejder målrettet for at fremme nydanske kvinders 

tilknytning til arbejdsmarkedet. En evaluering af puljen Forstær-

ket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt 

flygtninge- og indvandrerkvinder peger på, at det kan lykkes at 

få kvinderne i beskæftigelse, hvis man tager udgangspunkt i den 

enkelte kvindes individuelle situation og udfordringer og tilret-

telægger den beskæftigelsesrettede indsats herefter. I indsatsen 

Iværksættere i en række større byer kan nu hente hjælp og 

vejledning hos etnisk erhvervsfremme. gennem opsøgende 

arbejde, i eksempelvis butikscentre, og via informationsmøder 

får vejlederne hos etnisk erhvervsfremme kontakt til de nydanske 

iværksættere, der tit har andre behov end selvstændige med 

dansk oprindelse.

nydanske iværksættere etablerer sig ofte uden at have nok 

viden om drift af virksomhed og uden at have undersøgt 

markedet grundigt nok forinden. de har derfor ofte behov for 

mere vejledning om virksomhedsdrift; herunder eksempelvis 

kundepleje, markedsføring og de forskellige myndigheders krav 

til afregning af skat, moms og fødevarehygiejne.  

Bag initiativet står et partnerskab bestående af københavn, 

aarhus, odense, aalborg, vejle og Slagelse kommune, regioner, 

Integrationsministeriet og erhvervs- og økonomiministeriet 

repræsenteret ved erhvervs- og Byggestyrelsen. etnisk er-

hvervsfremme har også til opgave at vejlede andre kommuner 

i forhold til etnisk iværksætteri. 

læs mere om etnisk erhvervsfremme på  

etnisk erhvervsfremmes hjemmeside  

www.etniskerhvervsfremme.dk

Etnisk Erhvervsfremme skaber  
levedygtige virksomheder

CASE

jeg har fået og får stadig god støtte og 

sparring via etnisk erhvervsfremme i 

aarhus, hvor jeg har fået vejledning. jeg 

føler mig tryg, fordi jeg altid kan få fat i 

en vejleder, hvis der opstår en vanskelig 

situation, hvor jeg har akut brug for at 

vide, hvad jeg skal gøre.

gIang nguyen jenSen, Indehaver af  

rejSeBureauet vIetnam travelS

”

Giang nguyen jensen

>
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>> fremadrettet fokus

I satspuljeaftalen for 2010 er der i perioden 2010 til 2013 af-

sat i alt 40 mio. kr. til puljen Fastholdelse af nydanskere på ar-

bejdsmarkedet. Puljen har til formål at styrke fastholdelsen af 

især nyansatte nydanskere med begrænset erhvervserfaring, så 

de også i krisetider kan bibeholde fodfæste på arbejdsmarkedet. 

Derudover skal puljen også medvirke til at udvikle metoder og 

værktøjer, der kan fremme arbejdsmarkedstilknytningen for ny-

danskere med helbredsproblemer. 

Som en del af afdelingens fokus på vækst og mangfoldighed er 

der tildelt støtte til en række nye initiativer, der arbejder med 

at styrke fastholdelsen af højtuddannede arbejdskraftindvandre-

re og deres familier. Indsatsen gennemføres i samarbejde med 

virksomheder og kommuner. Der vil fremover fortsat være behov 

for at understøtte virksomhedernes modtagelse af højtuddannet 

udenlandsk arbejdskraft, ligesom der vil være behov for at styr-

ke, at de og deres familier får sociale relationer og netværk især 

med etniske danskere i deres lokalområde.

For nogle nydanske kvinder er det fortsat svært at få fodfæste 

på det danske arbejdsmarked. Kvinderne kommer i mindre grad 

i aktivering end andre borgere og er overrepræsenterede blandt 

modtagere af førtidspension. Gruppen har en række forskellige ud-

fordringer, der gør, at jobcentrene ikke alene kan løfte opgaven. 

Det er derfor vigtigt at styrke nydanske kvinders arbejdsmarked-

stilknytning, særligt nydanske kvinder der på grund af helbreds-

mæssige, sociale og beskæftigelsesfaglige problemer står uden for 

arbejdsmarkedet og er på førtidspension eller i risiko herfor. l

Integrationsservice, der er en af afdelingens udgående enheder, 

bistår kommunerne med udvikling og organisering af integrations-

arbejdet særligt inden for det beskæftigelsesrettede område. For 

eksempel har Integrationsservice medvirket i metodeudviklingen 

af effektive beskæftigelsesforløb for ledige nydanskere. Gennem 

en opsøgende indsats bidrager Integrationsservice aktivt til, at de 

udviklede metoder og erfaringer formidles til andre.

Gode danskkundskaber er vigtigt for at få et arbejde. Integra-

tionsafdelingen har blandt andet støttet projekter med fokus  

på sprogpraktik i samspil med danskuddannelse. Sprogkursister 

har gennem sprogpraktik fået kendskab til arbejdsmarkedet, 

danske virksomheder og uddannelsesinstitutioner og fået styrket 

motivationen til at lære dansk. Erfaringerne viser, at et dobbelt-

fokus på henholdsvis sprog og beskæftigelse giver en synergief-

fekt, der virker positivt på både deltagernes sprogtilegnelse og 

beskæftigelse.

Nydanskere vælger ofte at etablere sig som iværksættere, men 

alt for mange må dreje nøglen om allerede inden for de første 

år. Kun 30 procent af de virksomheder, der opstartes af nydanske 

iværksættere, eksisterer efter fem år. Det er 15 procent lavere 

end gennemsnittet for virksomheder startet af personer med 

dansk oprindelse. 

I evalueringen af puljen Forstærket beskæftigelsesindsats over for 

familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrerkvinder anbe-

fales det, at fokus på iværksætteri for nydanske kvinder øges. 

Dels fordi mange nydanske kvinder er interesserede i at starte 

egen virksomhed, dels fordi et afklaringsforløb om, hvad det in-

debærer at blive iværksætter, for mange bliver en øjenåbner og 

giver motivation til uddannelse eller andet arbejde.

BeSkæftIgelSe

udVAlgTe eVAlueringer

• Evaluering af Mangfoldighedsprogrammet, 2010, Rambøll

• Evaluering af puljen Forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrer-

kvinder, 2010, CABI – Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats

• Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet, 2011, Rambøll

• Evaluering af Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsinitiativer for flygtninge, indvandrere og efterkommere, 

2011, COWI

• Metodekatalog til en forstærket beskæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandrer-

kvinder, 2010, CABI – Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats
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Satspuljepartierne har også afsat målrettede midler til de organi-

sationer, der arbejder med disse problemstillinger. Det er blandt 

andet Rehabiliteringscenter for Etniske minoritetskvinder, Lands-

organisationen af Kvindekrisecentre, Dansk Flygtningehjælp og 

Center for Udsatte Flygtninge, som er et videns- og rådgivnings-

center for traumatiserede og sekundært traumatiserede flygtnin-

ge og indvandrere under Dansk Flygtningehjælp.

>> igangsatte initiativer 

Integrationsafdelingens puljer og samarbejdsprojekter under ind-

satsområdet Familie og sundhed dækker over initiativer for en 

række forskellige målgrupper: Traumatiserede flygtninge og deres 

familier samt ofre for tvangsægteskaber og andre æresrelaterede 

konflikter. 

I perioden januar 2010 til juli 2011 har Integrationsafdelingen 

under indsatsområdet Familie og sundhed haft i alt fire ansøg-

ningspuljer og modtaget 37 ansøgninger. Afdelingen har indgået 

samarbejde med i alt 20 nye projekter og tildelt midler for cirka 

20,6 mio. kr. I forbindelse med behandlingen af ansøgninger un-

der ansøgningspuljen for traumatiserede har der været særligt 

fokus på at fremme en helhedsorienteret indsats for rehabili-

tering af traumatiserede flygtninge og deres familier samt op-

kvalificering af professionelle aktører, herunder pædagoger mv.,  

der arbejder med traumeramte børn. Via ansøgningspuljerne ved-

rørende æresrelaterede konflikter er der givet støtte til udvikling 

af fagbøger om området, rådgivning til unge samt udslusning af 

unge, der har haft ophold på et botilbud.

famIlIe  
og Sundhed

IndSatSområder

Inden for IndSatSområdet FAMIlIe oG SUnDHeD arBejder  

IntegratIonSafdelIngen med tre overordnede mål:

l  at SIkre Bedre lIvSvIlkår for traumeramte nydanSkere og   

 dereS famIlIer

l  at foreBygge og modvIrke tvangSægteSkaBer og lIgnende  

undertrykkelSe

l  at SIkre forudSætnInger for et Sundt og aktIvt lIv for  

nydanSke famIlIer, Børn og unge

>
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famIlIe og Sundhed

2010

2011
tal og fakta

l mellem 20-30 procent af de flygtninge, der kommer til danmark, kan antages at have 

oplevet traumatiske begivenheder.1 opgørelser fra Sundhedsstyrelsen viser endvidere, at 

hver femte nydansker med ikke-vestlig oprindelse vurderes at have et mentalt dårligt helbred, 

mens det samme gør sig gældende for en ud af ti blandt personer med dansk oprindelse.2

l nogle unge nydanskere oplever stærke begrænsninger i deres liv i form af social  

kontrol, tvangsægteskab mv. I 2010 henvendte 830 unge sig til lokks rådgivning  

vedrørende æresrelaterede konflikter.3

l 73 procent af nydanskere fra ikke-vestlige lande mener, at de har et godt helbred,  

mod 86 procent af personer med dansk oprindelse. når man tager højde for, at gruppen  

af nydanskere generelt har en yngre aldersprofil end personer med dansk oprindelse, øges for-

skellen i andelen, som vurderer at have et godt helbred til 18 procentpoint. for aldersgruppen 

45-54 år er forskellen 30 procentpoint.4

1  rapport fra arbejdsgruppen om rehabilitering af traumatiserede flygtninge, Sundhedsministeriet 2001
2  http://www.sundhedsprofil2010.dk
3  lokk årsberetning 2010
4  http://www.sundhedsprofil2010.dk
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IndSatSområder

I dag er 39-årige ferizada pasalic glad, når vækkeuret ringer, 

for så skal hun op og gøre rent og hjælpe beboerne på det bo-

center for sindslidende, hvor hun er ansat. men sådan har det 

ikke altid været. ferizada pasalic kom til danmark i begyndelsen 

af halvfemserne som krigsflygtning fra Bosnien. krigstraumerne 

har fulgt hende siden, og da hun i 2003 blev involveret i en 

alvorlig bilulykke flød bægret over for ferizada, der forlod sit 

job og isolerede sig derhjemme. først i 2005, da hendes læge 

henviste hende til etnisk rådgivningscenter noor, vendte 

situationen.

etnisk rådgivningscenter noor arbejder med behandlings- og 

opkvalificeringstilbud til traumeramte borgere i københavns 

kommune. på centeret hjalp psykologer, socialrådgivere m.fl. 

ferizada på fode igen, og jobkonsulent miroslav rajic gav 

hende massiv støtte på vejen tilbage til arbejdsmarkedet. nu 

arbejder ferizada fast hver dag i et ordinært job, og det smitter 

af på selvværdet. det er heller ikke gået ubemærket hen hos 

hendes to børn på fire og otte år, der i dag jubler over, at ”mor 

ikke er syg mere”, fortæller ferizada.

Mor er ikke syg mereCASE

vi er en ’gammel’ indvandrings- 

kommune, der har rimeligt godt fat i 

problemstillingerne, når det handler 

om integration. men vi har altid godt 

af at blive udfordret og lære nye 

måder at gøre tingene på.

joBkonSulent mIroSlav rajIC,  

etnISk rådgIvnIngSCenter noor

”

læs mere om projektet om traumatiserede i beskæftigelse 

(trIB) på videnscenter for tosprogethed og interkulturalitet 

uCC´s hjemmeside www.didak.ucc.dk
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Integrationsafdelingen har under puljen Særlig indsats for trau-

matiserede flygtninge og deres familier indgået samarbejde med 

projekter om at videreudvikle beskæftigelsesrettede indsatser 

for traumatiserede nydanskere og om at videreudvikle og ud-

brede metoder til at sikre bedre livsvilkår for traumeramte fa-

milier. En af konklusionerne fra samarbejdsprojekterne er, at 

det ofte er godt for traumatiserede nydanskere at komme ud i 

samfundet. Erfaringerne viser, at arbejdsmarkedet som mål eller 

blot som et tema i undervisning og rehabilitering har en positiv 

famIlIe og Sundhed

Det er okay at grædeCASE

nu kan børnene tale om og 

forstå følelser på en helt 

anden måde end før. de er 

blevet bedre til både at lege 

og lære. og gennem super-

vision har pædagogerne fået 

en bedre forståelse for deres 

egen rolle i arbejdet med 

børnene.

lene hanSen, leder af BørnehuSet, gellerup

”

effekt. Når traumatiserede nydanskere deltager i individuelt til-

rettelagte forløb, der kan føre dem tættere på et job eller en 

uddannelse, er det med til at bryde deres isolation og normali-

sere tilværelsen.

Traumer rammer ofte ikke bare den enkelte nydansker, men kan 

sætte spor i hele familien. Integrationsafdelingen har i den for-

bindelse indgået samarbejde med projekter, der har fokus på 

børn i traumeramte familier. Fokus i disse samarbejdsprojekter 

’det er okay at græde.’ Sådan lød budskabet til traumatiserede børn i en børnehave i gellerup. Børnene skulle lære at sætte ord 

og billeder på de følelser, de normalt holder for sig selv. gennem tegninger og efterfølgende dialog lærte børnene at udtrykke sig 

og håndtere de mange følelser, som ofte er tabu derhjemme, hvor forældrene lever i et følelsesmæssigt kaos.

minipilotprojektet i gellerup er en del af et større projekt, hvor traumatiserede familier lærer at forstå deres egen situation. her 

får de redskaber til at forstå deres følelser som normale reaktioner på abnorme oplevelser og livsomstændigheder. dermed får de 

traumatiserede større handlekraft i dagligdagen og en bedre livskvalitet. det sker gennem såkaldt psykoedukation.

læs mere om arbejdet med psykoedukation for traumatiserede flygtninge og deres familier på rehabiliteringscentret  

SynergaIas hjemmeside www.psykedu.dk

>
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IndSatSområder

aisha frygtede, hun skulle tvangsgiftes med sin fætter i paki-

stan. men hun ville giftes med den mand, hun selv havde valgt.  

familien nægtede dog at acceptere hendes valg, indtil hun 

søgte tilflugt på et krisecenter under landsorganisationen af 

kvindekrisecentre (lokk). her fik hun hjælp og rådgivning, og 

lokk arrangerede konfliktmægling med aishas familie, så hun 

til sidst blev gift med ham, hun ville have.

aisha er blot én ud af et stadigt stigende antal unge nydanske 

kvinder, der får hjælp og rådgivning hos lokk om problemer 

med familiens forventninger, vold eller genopdragelsesrejser. 

her er antallet af henvendelser steget markant – fra 101 hen-

vendelser i 2005 til 830 i 2010 – hvilket tolkes som et tegn på, 

at de unge er blevet mere bevidste om deres egne rettigheder 

og om mulighederne for at få hjælp. lokk gennemførte ek-

sempelvis i efteråret 2010 en informationskampagne på blandt 

andet landets togstationer, og i samme periode steg antallet 

af henvendelser mærkbart.

læs mere om arbejdet med at forebygge og afhjælpe tvangs-

ægteskaber og lignende undertrykkelse på lokks hjemmeside 

www.lokk.dk og på www.etniskung.dk

Kriseramte kvinder får hjælp  
og rådgivning

CASE

rådgiveren foreslog, at vi kunne mødes med min familie, mens hun og 

politiet var til stede. det var jeg dog temmelig bange for. jeg frygtede 

virkelig, hvad min familie kunne finde på, når de opdagede, at jeg havde 

søgt hjælp. men de lovede mig, at de nok skulle passe ordentligt på mig. 

de eneste, vi rigtig føler, vi kan stole på, er dem fra lokk. de har virkelig 

været en hjælp med deres rådgivning.

aISha (opdIgtet navn), Bruger af lokkS rådgIvnIng og krISeCentre

”
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>> fremadrettet fokus

Arbejdet med traumatiserede nydanskere og deres familier stiller 

store faglige og personlige krav til de professionelle aktører, kom-

muner, sprogcentre, behandlingssteder, organisationer mv., som 

arbejder med disse grupper. Selvom der allerede gøres meget, er 

der imidlertid fortsat mange udfordringer.

De seneste ti år har diagnosebegrundelserne for tilkendelserne 

af førtidspension ændret sig markant. Over halvdelen af tilken-

delserne sker på baggrund af psykiske lidelser. Nydanskere udgør 

en stigende andel af de nytilkendte førtidspensionister, og der 

er flere nydanskere fra ikke-vestlige lande på førtidspension end 

gennemsnitligt i den samlede befolkning i Danmark. Samtidig ud-

gør nydanske kvinder en stadig stigende andel af de nytilkendte 

førtidspensionister.  Der er derfor behov for at styrke den hel-

bredsmæssige indsats.

Der eksisterer stadig udfordringer i forhold til bekæmpelse af 

tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse. Der er her behov 

for at styrke inddragelse af nydanskere og frivillige organisatio-

ner. Ligeledes vil afdelingen arbejde med at sikre opkvalificering 

af fagfolk og samarbejdet mellem myndigheder og andre aktører. 

Integrationsafdelingen iværksætter på baggrund af satspuljeaf-

talen for 2011 blandt andet et fireårigt program bestående af 

skræddersyede kurser til frontpersonale om æresrelaterede kon-

flikter, håndholdte forløb i kommunerne og bedre vidensdeling 

på området. Desuden vil der blive udarbejdet en samlet national 

strategi mod tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse. l

er blandt andet at skabe netværk omkring børnene, der skal 

sikre, at de opnår en bedre trivsel og styrkes på såvel det per-

sonlige, faglige og sociale plan. På længere sigt skal netværkene 

medvirke til, at børnene opnår en vellykket skolegang.

For at forebygge tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse 

har afdelingen blandt andet fokus på rådgivningsinstanser, in-

formationsindsatser og holdningsbearbejdning af både nydanske 

unge og deres forældre. Der er behov for en kontinuerlig indsats 

for at ændre traditionelle, patriarkalske holdninger til familiens 

ære. Indsatsen skal også skabe rum for dialog om traditionelle 

opfattelser af familiens ære og det enkelte menneskes selvbe-

stemmelse. 

Afdelingen har endvidere etableret et dialogkorps bestående af 

unge nydanske mænd, der selv har haft tvangsægteskab, social 

kontrol eller lignende tæt inde på livet. Korpset rejser rundt i 

Danmark på skoler og i klubber og sætter gang i dialogen om 

tvangsægteskab, ligestilling mellem kønnene, ære, omdømme, 

familiekonflikter mv.

Den igangværende indsats mod æresrelaterede konflikter har 

blandt andet betydet, at langt flere nydanske unge er bevidste om, 

at de kan få hjælp og derfor henvender sig til rådgivningsinstanser. 

Indsatsen har også været medvirkende til, at flere nydanske fami-

lier får hjælp via konfliktmægling, og at nydanske unge kvinder 

og par får ophold på sikre bosteder, som har specialiseret sig i at 

hjælpe nydanske unge udsat for æresrelaterede konflikter.

famIlIe og Sundhed

udVAlgTe eVAlueringer

• Slutevaluering af TRIB-projektet, 2010, Teori og Metodecenteret, Professionshøjskolen UCC

• Slutevaluering af projektet om familierettet psykoedukation for traumatiserede flygtninge, 2010, Peter Berliner
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>> igangsatte initiativer

Et aktivt fritids- og foreningsliv har positiv betydning for nydan-

skeres livskvalitet og integration i samfundet.

Inden for indsatsområdet Demokrati og deltagelse har Integrati-

onsafdelingen derfor fokus på demokratisk deltagelse, frivilligt 

arbejde og dialog. Der arbejdes blandt andet med at styrke unges 

deltagelse i idræts- og foreningslivet, deres medborgerskab og 

demokratiforståelse samt at forebygge modsætningsforhold, op-

positionsidentiteter og marginaliseret adfærd.

I Danmark er der en lang tradition for foreningsdannelse og fri-

villigt engagement. Gennem konkrete aktiviteter skabes sociale 

fællesskaber, der kan medvirke til at øge sammenhængskraften  

i samfundet. For at få inkluderet flere nydanskere som aktive 

I perioden januar 2010 til juli 2011 har Integrationsafdelingen 

under indsatsområdet Demokrati og deltagelse haft i alt 11 an-

søgningspuljer og modtaget 245 ansøgninger. Afdelingen har ind-

gået samarbejde med i alt 64 nye projekter og tildelt midler for 

cirka 67,1 mio. kr.  Ansøgere til afdelingens puljer har fortrinsvis 

været nationale frivilligorganisationer, lokale frivillige foreninger 

og kommuner. Der har i ansøgningerne været særligt fokus på 

at styrke unges medborgerskab gennem aktivt, frivilligt arbejde 

samt at styrke børn og unges deltagelse i idræts- og forenings-

livet. Inddragelse af forældre og inddragelse af nye aktører og 

samarbejdsrelationer herunder erhvervslivet i den lokale indsats 

har også været i fokus.

Udover ansøgningspuljerne er der i forbindelse med satspulje-

aftalen for 2009 også afsat midler direkte til Dansk Røde Kors i 

perioden 2009 til 2012.

demokratI  
og deltagelSe

Inden for IndSatSområdet DeMokrAtI oG DeltAGelSe arBejder  

IntegratIonSafdelIngen med tre overordnede mål:

l  at Styrke ungeS medBorgerSkaB Samt perSonlIge, SoCIale og   

 demokratISke kompetenCer

l  at Styrke nydanSkereS engagement I frIvIllIgt arBejde

l  at modvIrke polarISerIng, margInalISerIng og ekStremISme  

I Samfundet

IndSatSområder

>



Satspuljemidler på integrationsområdet januar 2010 – juli 2011  29

demokratI og deltagelSe

2010

2011
tal og fakta

l Ved kommunalvalget i 2009 var valgdeltagelsen henholdsvis 41 procent og 32 procent 

blandt nydanskere fra ikke-vestlige lande med og uden dansk statsborgerskab. Blandt 

personer med dansk oprindelse var valgdeltagelsen 68 procent.1 

l mere end en tredjedel af nydanskere med ikke-vestlig oprindelse har primært venner 

med udenlandsk baggrund. der er dog sket en markant udvikling i perioden 2001 til 2010, 

hvor andelen, som primært har venner med udenlandsk baggrund, er faldet fra 60 procent til  

36 procent.2

l nydanskere deltager i mindre grad i foreningslivet end personer med dansk oprindelse. 

94 procent af personer med dansk oprindelse er medlem af en forening. dette er tilfældet for  

76 procent af nydanskere fra en række ikke-vestlige lande.3

l nydanskere udfører i mindre grad frivilligt arbejde i en forening end personer med dansk 

oprindelse. 44 procent af personer med dansk oprindelse udfører frivilligt arbejde i en forening. 

dette er tilfældet for 26 procent af nydanskere fra en række ikke-vestlige lande.4

1 Bhatti, yosef & kasper møller hansen: valgdeltagelsen ved kommunalvalget 17. november 2009 – beskrivende analyser af valgdeltagelsen baseret på  

 registerdata, Institut for Statskundskab, københavns universitet, arbejdspapir 2010/03
2 voxmeter: IntegrationsStatus 2. halvår 2010, marts 2011
3 regeringens arbejdsgruppe for bedre integration: medborgerskab i danmark, august 2011

4 regeringens arbejdsgruppe for bedre integration: medborgerskab i danmark, august 2011
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hakima lasham lakhrissi blev igennem kvInfos mentornetværk matchet med margrethe Wivel. deres første møde var en bekræf-

telse af, hvor meget de egentlig har til fælles. de opdagede, at de begge har et barn med et handicap, at de tilhører det samme 

politiske parti, og at de står overfor mange af de samme udfordringer som kvinder og som mødre, der har valgt at gå ind i politik. 

margrethe har også introduceret hakima til centrale kontakter i hendes professionelle netværk. I dag er hakima leder af vesteg-

nens Indvandrer kvindecenter og medlem af rådet for etniske minoriteter. 

kvInfo sørger for at matche mentorer og mentees, så de gensidigt kan få noget ud af mødet. mentorer åbner døren til det 

danske samfund og sætter ord på uskrevne regler på arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet og det danske samfund. og så giver 

mentorforholdet mulighed for at praktisere det danske sprog. for mange mentees er det første gang, de har en længerevarende 

relation med etniske danskere.  

I 2010 blev der igangsat cirka 300 nye mentorforløb. tallene viser, at cirka hver fjerde mentee har fundet job.

læs mere om kvInfo og mentornetværket på kvInfos hjemmeside www.kvinfo.dk

Mentorer åbner døren til  
det danske samfund

CASE

margrethe og jeg har snakket meget om, hvordan det er at 
være involveret i politik, og hvordan man bedst muligt takler 
forskellige situationer. derudover har den indgang, jeg har 
fået til professionelle kontakter via margrethes netværk, 
været guld værd for mig.

hakIma laSham lakhrISSI

”
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Hakima og Margrethe
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CASE

vi støtter etniske minoritets-
foreninger, fordi de har fat i  
de etniske minoriteter, som 
andre foreninger og myndig-
heder ikke på samme måde 
har kontakt til. vi hjælper dem 
til at blive klædt på til at sam-
arbejde med andre foreninger 
og myndigheder, og derfor er 
de et vigtigt bindeled til resten 
af samfundet.

aSIm latIf, konSulent for frIvIllIghed og  

etnISke mInorIteter hoS danSk flygtnIngehjælp

”etniske foreninger er for mange nydanskere porten til et aktivt 

medborgerskab i danmark. men samtidig har mange etniske for-

eninger brug for at blive styrket, så de bedst muligt kan varetage 

deres interesser og være en demokratisk indgang til aktivt med-

borgerskab og engagement. I dansk flygtningehjælp tilbyder man 

derfor kurser og konsulentbistand til udvalgte etniske foreninger 

med det sigte, at foreningerne bliver mere robuste og strategiske i 

deres arbejde.

dansk flygtningehjælp arbejder blandt andet på at kapacitetsop-

bygge etniske foreninger. det sker ved, at bestyrelsesmedlemmer i 

foreningerne lærer at arbejde strategisk med mål og drift. Samtidig 

får de en mere professionel vinkel på det at drive en forening, så 

den bedre kan overleve og være et stabilt grundlag for de aktivite-

ter, som foreningen er sat i verden for at skabe.

læs mere om indsatsen med at styrke etniske minoritetsforeninger  

på dansk flygtningehjælps hjemmeside om frivillighed  

www.frivillignet.dk

Dansk Flygtningehjælp bygger bro  
til foreningslivet
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teter for lokalt ansatte SSP-medarbejdere med flere med henblik 

på tidlig forebyggelse af radikalisering. En midtvejsevaluering af 

handlingsplanen viser, at de tværgående og koordinerende samar-

bejdsrelationer gør indsatsen mere målrettet og effektiv. 

Derudover er der på satspuljen afsat midler til at understøtte den 

lokale indsats for øget deltagelse og forebyggelse af forskellige 

former for ekstremisme på internettet.

>> fremadrettet fokus

I perioden 2011 til 2014 er der af satspuljen afsat i alt 30 mio. 

kr. til at fremme udsatte unge nydanskeres medborgerskab. Et 

fremadrettet fokus for denne pulje er blandt andet at få igangsat 

nye aktivitetsformer og samarbejdsrelationer. 

Evalueringen af puljerne Det frivillige integrationsarbejde og del-

tagelse i idræts- og foreningslivet og Venskabsfamilier og frivil-

ligt integrationsarbejde peger på, at de traditionelle fritids- og 

foreningstilbud ikke altid opleves som attraktive. Det drejer sig 

både om aktiviteterne og de organisatoriske rammer. Evaluerin-

gen peger desuden på, at der er behov for nye tilbud som eksem-

pelvis streetaktiviteter, der kan appellere til andre grupper af 

nydanske unge, samt at aktiviteterne tænkes i andre rammer end 

det traditionelle, etablerede foreningsliv.

Derudover har afdelingen særligt fokus på at sikre, at frivilliggrup-

per i foreninger og organisationer er præget af mangfoldighed. 

Udfordringen er dels at få tydeliggjort betydningen og værdien 

af frivilligt arbejde for den enkelte nydansker og dels at sikre, at 

organisationer og foreninger er parate til at tage imod nydanske 

frivillige og bruge ressourcer på at sikre, at nye nydanske frivillige 

bliver fastholdt. l

deltagere i det danske samfund samarbejder integrationsafde-

lingen med en række foreninger og organisationer om at vide-

reføre, udvikle og udbrede det velfungerende Integrationsar-

bejde, der allerede pågår i idræts- og foreningslivet, etniske 

minoritetsforeninger, frivillige sociale organisationer, skoler og 

kommuner. 

En evaluering af puljerne Det frivillige integrationsarbejde og del-

tagelse i idræts- og foreningslivet og Venskabsfamilier og frivilligt 

integrationsarbejde viser, at mange foreninger prioriterer arbej-

det med at inddrage forældre i deres børns aktiviteter. Foræl-

drene spiller en vigtig rolle for, at nydanske børn og unge kan have 

et aktivt fritids- og idrætsliv, og for at foreningerne kan fungere.  

Integrationen af nydanskere i foreningslivet er dog stadig en  

væsentlig udfordring, og der er fortsat behov for at videreud-

vikle indsatsen og udbrede de gode erfaringer. Som led i dette 

har afdelingen i samarbejde med foreninger og frivillige ud-

arbejdet fem metodekataloger og undervisningsværktøjer,  

der samler og formidler de gode erfaringer.

Evalueringen peger også på, at samarbejdet mellem foreninger 

og skoler er centralt. Skoler kan være stedet, hvor forskellige 

fritids- og idrætstilbud præsenteres eksempelvis i idrætstimerne, 

hvor børn og unge kan møde frivillige fra foreningerne. Skolerne 

kan desuden stille faciliteter som lokaler, gymnastiksal og bade-

faciliteter til rådighed.

Mange kommuner og lokalsamfund oplever problemer med mod-

sætningsforhold, oppositionsidentiteter, marginaliseret adfærd 

og nogle gange også ekstremistiske holdninger eller adfærd. Inte-

grationsafdelingen har derfor igangsat en række initiativer for at 

forebygge denne type problemer. Som del af handlingsplanen En 

fælles og tryg fremtid gennemfører Integrationsafdelingen i sam-

arbejde med PET blandt andet en række opkvalificerende aktivi-

udVAlgTe eVAlueringer

• Evaluering af satspuljen Det frivillige integrationsarbejde og deltagelse i idræts- og foreningslivet, 2011,  

LG Insight og Foreningen Nydansker

• Evaluering af satspuljen Venskabsfamilier og frivilligt integrationsarbejde, 2011, LG Insight og Foreningen Nydansker

• Midtvejsevaluering af regeringens handlingsplan ”En fælles og tryg fremtid”, 2011, COWI

• Sammenlignende analyse af frivillighedsindsatsen på integrationsområdet, 2010, Oxford Research
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Demokrati er ikke nogen selvfølgeCASE

det er utroligt vigtigt, at alle børn og 

unge i danmark bliver bevidste om deres 

rettigheder og medansvar i et demokra-

tisk samfund – og handler derefter.

johanne mortenSen, InStItut for menneSkerettIgheder

”
150 skole- og gymnasieelever fra hele danmark strøm-

mede i marts 2011 til Christiansborg for at fejre det danske 

demokrati. det skete som kulminationen på kampagnen 

’demokrati fordi’. formålet var at teste demokratiet og 

inspirere unge til at tage del i det samfund, de selv er med 

til at skabe.

eleverne var blandt de nominerede i en landsdækkende 

demokratikonkurrence, der havde modtaget mere end 90 

bidrag. forud havde de arbejdet med et nyt undervisnings-

materiale om rettigheder og medansvar, ligeværd og fælles-

skab, som er blevet godt modtaget på skoler landet over. 

de unge havde desuden diskuteret aktuelle emner på kam-

pagnens facebook-side, der fik mere end 1600 tilslutninger.

’demokrati fordi’ er gennemført i et samarbejde mellem 

Integrationsministeriet, Institut for menneskerettigheder 

og ungdomsbyen under undervisningsministeriet.

læs mere om demokrati fordi på hjemmesiden  

www.demokratifordi.dk
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>> igangsatte initiativer

De projekter på skole- og uddannelsesområdet, der er støt-

tet via satspuljen, spænder lige fra førskoleaktiviteter til ung-

domsuddannelserne. Der er gennem de seneste år opnået gode 

erfaringer med samarbejdet mellem grundskole og nydanske 

forældre. Integrationsafdelingen har blandt andet indgået samar-

bejde med skoler om ansættelse af godt 100 skole-hjemvejledere 

over hele landet. Skole-hjemvejlederen er en ressourceperson,  

der har til opgave at vejlede og støtte kollegaer, ledelse og for-

ældre på skolen om skole-hjemsamarbejdet med nydanske for-

ældre. Afdelingen har endvidere støttet en række metodeudvik-

lende projekter blandt andet familieklasser for tosprogede børn, 

I perioden januar 2010 til juli 2011 har Integrationsafdelingen 

under indsatsområdet Skole og uddannelse haft i alt 12 ansøg-

ningspuljer og modtaget 157 ansøgninger. Afdelingen har indgået 

samarbejde med i alt 87 nye projekter og tildelt midler for cirka 

49,2 mio. kr. Ansøgere til afdelingens puljer har fortrinsvis været 

skoler og kommuner. Der har i ansøgningerne været særligt fokus 

på aktiv inddragelse af nydanske forældre samt styrkelse af res-

sourcesynet på nydanske børn og deres forældre primært blandt 

lærere, pædagoger og ledelse.

Udover ansøgningspuljerne er der aktuelt også afsat satspuljemid-

ler til Efterskoleforeningen, Folkehøjskolernes Forening i Danmark 

samt Brug for Alle Unge. 

Skole og  
uddannelSe

IndSatSområder

Inden for IndSatSområdet Skole oG UDDAnnelSe arBejder  

IntegratIonSafdelIngen med tre overordnede mål:

l  at nydanSke Børn fra en tIdlIg alder SIkreS de BedSte  

 mulIgheder for at Begå SIg I SkoleSyStemet

l  at nydanSke Børn gennem grundSkolen opnår perSonlIge og 

faglIge kompetenCer, der ruSter dem tIl at tage en ungdomS-

uddannelSe og deltage I Samfundet

l  at nydanSke unge påBegynder og gennemfører en erhvervS-

kompetenCegIvende uddannelSe I Samme omfang Som unge 

med danSk oprIndelSe

>
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Skole og uddannelSe

2010

2011
tal og fakta

l Blandt nydanske børn med ikke-vestlig oprindelse går syv ud af ti i alderen 1-2 år i 

dagtilbud, mens det samme gælder for ni ud af ti børn med dansk oprindelse. forskellen 

på brug af dagtilbud er størst i forhold til de helt små børn, mens forskellen mindskes, jo ældre 

børnene bliver.1

l 38 procent af tosprogede elever forlader grundskolen uden funktionelle læsekompe-

tencer. dette gælder kun for 13 procent af elever med dansk oprindelse. der er dog 

færre tosprogede elever, der har problemer med at læse, end tidligere. de gennemsnitligt  

dårligste læsefærdigheder findes blandt tosprogede drenge.2

l Blandt 16-19-årige indvandrer- og efterkommermænd med ikke-vestlig oprindelse er 

henholdsvis 44 og 54 procent i gang med en ungdomsuddannelse. det samme er tilfældet 

for 60 procent af drenge med dansk oprindelse.3

l i 2010 havde 43 procent af 25-39-årige efterkommermænd med ikke-vestlig oprindelse 

grundskolen som højest fuldførte uddannelse. det samme var tilfældet for kun 20 procent  

af mænd i samme alder med dansk oprindelse.4

1 Integrationsministeriet, tal og fakta om integration - befolkning, uddannelse, beskæftigelse, september 2010
2 niels egelund, Chantal pohl nielsen og Beatrice Schindler rangvid: pISa etnisk 2009, akf, marts 2011
3 Integrationsministeriets udlændingedatabase i danmarks Statistik, Imudd32
4 Integrationsministeriets udlændingedatabase i danmarks Statistik, Imudd4
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Udover initiativer på grundskoleområdet arbejder Integrations-

afdelingens udgående konsulenter i Brug for alle unge og Fast-

holdelseskaravanen for, at flere nydanske unge påbegynder og 

gennemfører en erhvervsuddannelse. Brug for alle unge støtter 

blandt andet en række lektiehjælpscaféer og rollemodelkorps. 

Fastholdelseskaravanen, der er et samarbejdsprojekt mellem 

Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet og udover 

satspuljen også er finansieret af Den Europæiske Socialfond, 

arbejder målrettet sammen med udvalgte erhvervsskoler for at 

nedbringe frafaldet blandt nydanske unge.

forældrekurser for nydanske forældre og uddannelse af lokale  

læseambassadører.

En midtvejsevaluering af de igangsatte initiativer under puljerne 

Styrket forældreinddragelse af nydanske forældre i grundsko-

len og Skole-hjemvejledere peger på, at der er opnået positive 

erfaringer med at gå nye veje i forældresamarbejdet i form af 

eksempelvis cafémøder, åbent-hus-arrangementer og hjemmebe-

søg. Evalueringen peger desuden på, at kompetenceudviklingen 

af skolernes medarbejdere har stor betydning for inddragelsen af 

nydanske forældre i grundskolen. 

på en skole i aarhus måtte en elev ikke deltage i musikundervisningen for sin far, der var meget religiøs. Steve Sebastin, som er 

skole-hjemvejleder, tog derfor på hjemmebesøg hos familien. adskillige besøg senere, og efter at Steve havde gennemgået sang-

teksten med faren, blander elevens røst sig i dag med resten af klassen. 

Steve Sebastin tager ofte på hjemmebesøg hos forældre til nydanske elever. han er en ud af mere end 100 skole-hjemvejledere, 

der er ansat på folkeskoler landet over. Sædvanligvis bliver han mødt med positive reaktioner – også når samtalen drejer sig om 

følsomme emner som fravær og dårlig trivsel.  de fleste forældre forstår nemlig godt, at han vil dem det godt, men kommer til 

kort, fordi de ikke selv ved, hvordan de løser problemerne.

Steve bygger bro mellem  
skole og hjem

CASE

Som skole-hjemvejleder er det barnet,  

der står i centrum: på den ene side står 

skolen – på den anden står forældrene. 

og de er nødt til at spille sammen,  

ellers kommer barnet i klemme.

Steve SeBaStIn, Skole-hjemvejleder, aarhuS kommune

”

>
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Skole og uddannelSe

Integrationsministeriet støtter i samarbejde med efterskolefor-

eningen en stipendieordning målrettet nydanske unge. Sidste 

skoleår blev alle 137 stipendier til nydanske unge, der ønsker 

at komme på efterskole, revet væk. også i år har interessen 

været meget stor, fortæller maren ottar hessner fra efterskole-

foreningen. 

ordningen gør det muligt for unge, der kommer fra mindrebe-

midlede flygtninge- og indvandrerfamilier, at få et års ophold 

på en efterskole.

unge nydanskere profiterer i høj grad af et efterskoleophold 

både personligt, socialt og fagligt. og de bliver bedre rustet til 

at gennemføre en ungdomsuddannelse. Særligt forbedrer op-

holdet elevernes dansksproglige færdigheder, fordi de bruger 

det danske sprog mere, end de gør, når de bor hjemme. det 

viser en evaluering foretaget af danmarks evalueringsinstitut 

eva fra 2010.

læs mere om alternative skoleforløb på efterskoleforeningens 

hjemmeside www.efterskoleforeningen.dk

Unge på efterskoleCASE

jeg har mange venner, så jeg kan rigtig godt lide at være her. jeg vil gerne 

være her i weekenden. jeg har lige holdt morgensang, og alle kom hen og 

sagde ”du kan godt klare det”, selvom jeg var nervøs. jeg bliver gladere 

hver dag.

elev på StIpendIeordnIngen, fra evaluerIng af projektet efterSkoler  

– en Indgang tIl det danSke Samfund (eva)

”
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Partnerskab skal vende udviklingenCASE

målet er, at vi ved samarbejdsprojektets slutning i 2013 har minimeret 

hærværk og kriminalitet. en del af vejen til dette består i at aktivere 

de unge i skole og fritid, så de har et alternativ til balladen.

BorgmeSter lIS trIBler, SlagelSe kommune.

”

Slagelse kommune har gennem flere år haft et stærkt uddannelsesfokus. I partnerskabet med Integrationsministeriet har kom-

munen nu fået mulighed for at sætte yderligere fokus på uddannelse og fritidstilbud til nydanske børn og unge, der er i risiko for 

marginalisering. 

for eksempel er der på nørrevangsskolen ved ringparken i Slagelse et forsøg med heldagsskole. her arbejdes også med, hvordan 

skolen kan fungere som kulturelt centrum, hvor alternative aktiviteter og tilbud tænkes ind på skolens matrikel – også til forældre, 

naboer, erhvervsliv, kultur- og fritidsliv.  

I forhold til de unge, som er på kanten af uddannelse og arbejdsmarkedet, skal fremskudt ungerådgivning og en håndholdt indsats 

sikre, at et liv med uddannelse og job ikke er uden for rækkevidde. flere klub- og fritidstilbud er også undervejs.
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I partnerskaberne, der løber i perioden 2010 til 2013, lægges 

særlig vægt på det tværfaglige samarbejde i kommunerne og ud-

vikling og dokumentation af samarbejdsmodeller og metoder. Der 

afprøves en lang række tiltag som eksempelvis ungerådgivere, re-

lationsmedarbejdere, forsøg med intensive opkvalificeringsforløb 

for unge på kanten af uddannelse og beskæftigelse, forældrekur-

ser og forsøg med heldagsskoler. 

>> fremadrettet fokus

I perioden 2010 til 2013 er der af satspuljen afsat i alt 32 mio. 

kr. til en styrket tidlig indsats for tosprogede småbørn og deres 

forældre. Afdelingen har på nuværende tidspunkt indgået samar-

bejde med i alt ni kommuner om projekter, der skal styrke sam-

arbejdet mellem sundhedspleje, dagtilbud og nydanske forældre. 

Formålet er at styrke nydanske småbørns sproglige, sociale og 

personlige kompetencer, så de fra en tidlig alder sikres de bedste 

muligheder for at begå sig i skolesystemet. 

Nydanske drenge opnår dårligere faglige resultater i folkeskolen 

sammenlignet med nydanske piger og elever med dansk oprin-

delse. I skoleåret 2008/2009 bestod cirka ti procent af indvan-

drerdrenge og ni procent af efterkommerdrenge med ikke-vestlig 

oprindelse ikke eksamen i mundtligt dansk, mens det samme var 

tilfældet for fire procent af drenge med dansk oprindelse. Der-

udover ses der en tendens til, at nydanske drenge udvikler en 

modkultur, idet de finder mening og identitet ved at definere sig 

i modsætning til skolens normer og forventninger. l

I 2011 blev projektet Lektier-online landsdækkende og særligt 

introduceret til elever på skoler i udsatte boligområder. Med 

Lektier-online kan elever fra grundskolens afgangsklasser få lek-

tiehjælp hjemmefra ved at logge på www.lektier-online.dk, hvor 

de kan tale, skrive og tegne sammen i delte dokumenter og via 

web-kamera med frivillige lektiehjælpere. Projektet er udviklet 

af Integrationsafdelingens indsats Brug for alle unge i samarbejde 

med Statsbiblioteket, Styrelsen for Bibliotek og Medier og Under-

visningsministeriet.

Nogle nydanske unge har behov for et særligt tilrettelagt tilbud, 

inden de påbegynder en ungdomsuddannelse. Erfaringerne viser, 

at alternative skoletilbud som efterskole- og højskoleophold el-

ler lignende skoleforløb kan give den unge mulighed for at blive 

mere afklaret om et kommende uddannelsesvalg samt give nyt 

afsæt til læring, eksempelvis ved at den unge tages ud af sit 

vante miljø og møder nye unge og voksne. 

Mere end hver fjerde af nydanske børn og unge er i risikogruppen 

for marginalisering, mens det blandt børn og unge med dansk 

oprindelse er mindre end hver tiende. For at fremme inklusion af 

nydanske børn og unge har Integrationsafdelingen indgået part-

nerskaber med Albertslund, Fredensborg, Holstebro, Hvidovre, 

Slagelse og Odense Kommuner. Partnerskaberne medvirker til, at 

de seks kommuner og Integrationsafdelingen samler kræfterne 

og styrker samarbejdet mellem de mange forvaltninger, institu-

tioner og andre lokale aktører, der arbejder med indsatsen for 

nydanske børn og unge. 

Skole og uddannelSe

udVAlgTe eVAlueringer

• Evaluering af projektet Efterskoler – en indgang til det danske samfund, 2010, Danmarks Evalueringsinstitut

• Midtvejsrapport - Integrationsministeriets initiativer vedrørende Styrket forældreinddragelse af nydanske  

forældre i grundskolen, 2011, Teori og Metodecenteret, Professionshøjskolen UCC

• Partnerskaber om ungestrategier - De første erfaringer, 2011, Rambøll

• Evaluering af Integrationsministeriets støtte til lektiehjælpsordninger i perioden 2006 til 2009, 2010, Niras
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IndSatSområder

I de senere år er det gået fremad med nydanske kvinders inte-

gration, men en betydelig gruppe nydanske kvinder har ikke en 

uddannelse, er ikke i arbejde og lever ofte forholdsvis isoleret i 

de udsatte boligområder. Der er et stort behov for at bryde disse 

kvinders sociale isolation. På den baggrund har Integrationsafde-

lingen under initiativet Kvindeprogrammet støttet cirka 40 pro-

jekter med at etablere grupper af bydelsmødre. 

Bydelsmødrene er nydanske kvinder, bor selv i udsatte boligområ-

der og fungerer som rollemodeller. Efter at have været på kursus 

hjælper bydelsmødrene udsatte kvinder med at vinde fodfæste 

i det danske samfund. Dette gøres blandt andet ved hjælp af 

hjemmebesøg. Ser man alene på bydelsmødreprojekter i Aarhus, 

Odense og København, skønnes det, at bydelsmødrene her har 

skabt kontakt til over 1500 udsatte nydanske kvinder.

I perioden januar 2010 til juli 2011 har Integrationsafdelingen 

på dette område haft i alt otte ansøgningspuljer og modtaget 97 

ansøgninger. Afdelingen har indgået samarbejde med i alt 32 nye 

projekter og tildelt midler for cirka 13,4 mio. kr. Ansøgningerne 

var primært indsendt af boligorganisationer, kommuner og for-

eninger. Udmøntningen af initiativerne på området koordineres 

med tilsvarende indsatser i Socialministeriet.

>> igangsatte initiativer

Initiativerne under indsatsområdet By og bolig går på tværs af 

afdelingens øvrige indsatsområder. Indsatsområdet har hovedsa-

geligt fokus på geografiske og boligsociale udfordringer, men da 

en stor andel af nydanskere er bosat i de udsatte boligområder, 

er der under indsatsområdet også fokus på eksempelvis beskæf-

tigelse og uddannelse.

By og BolIg

IndSatSområder

Inden for IndSatSområdet BY oG BolIG arBejder IntegratIonS- 

afdelIngen med tre overordnede mål:

l  at mIndSke SoCIal ISolatIon og Styrke IntegratIon af  

 nydanSke BeBoere I udSatte BolIgområder

l  at reduCere krImInalIteten og øge trygheden I udSatte  

BolIgområder 

l  at Styrke BeSkæftIgelSen og uddannelSeSnIveauet Blandt  

nydanSke BeBoere I udSatte BolIgområder

>
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By og BolIg

2010

2011
tal og fakta

l i 2010 udpegede regeringen 29 særligt udsatte boligområder (ghettoer). de særligt  

udsatte boligområder er kendetegnet ved, at mindst to af følgende tre kriterier er opfyldt:  

mere end 50 procent af beboerne er indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande,  

mere end 40 procent af de voksne beboere er hverken i beskæftigelse eller under uddannelse, 

og/eller mere end 270 beboere pr. 10.000 beboere er dømt for overtrædelse af straffelov,  

våbenlov eller lov om euforiserende stoffer.1

l Knap en ud af fire nydanske børn og unge under 18 år boede i 2008 i et af de 37 ud-

satte boligområder, udpeget af Programbestyrelsen. til sammenligning var der en ud af 

100 etnisk danske børn og unge under 18 år bosat i de samme udsatte boligområder i 2008.2

l Blandt 16-64-årige indvandrerkvinder fra ikke-vestlige lande, der bor i en række større 

almene boligområder, var kun 37 procent i beskæftigelse den 1. januar 2009. en større 

andel af indvandrerkvinderne er kommet i beskæftigelse de seneste år, men deres beskæftigel-

sesniveau er stadig væsentligt lavere end blandt kvinder med dansk oprindelse i disse bolig- 

områder (57 procent).3

1 regeringen: ghettoen tilbage til samfundet – et opgør med parallelsamfund i danmark, oktober 2010
2 regeringens arbejdsgruppe for bedre integration: rapport om marginaliserede nydanske børn og unge, marts 2009
3 Integrationsministeriets udlændingedatabase i danmarks Statistik, ImBB1
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IndSatSområder

tion i foråret 2011. Landsorganisationen skal tilbyde en række 

service- og netværksfunktioner, som dels styrker eksisterende 

bydelsmødreprojekter og dels gør det nemmere at oprette nye 

projekter. Landsorganisationen er forankret i Fonden for Socialt 

Ansvar, der også danner fundament for Natteravnene. I somme-

ren 2011 har afdelingen endvidere støttet etableringen af 20 nye 

bydelsmødreprojekter fordelt over hele landet. 

En række udsatte boligområder er præget af markante kriminali-

tets- og tryghedsproblemer. Integrationsafdelingens arbejde med 

tryghed og forebyggelse af kriminalitet omhandler især udmønt-

En evaluering viser, at bydelsmødrene gennem deltagelse i pro-

jekterne får øget selvtillid og et større netværk. Bydelsmødrene 

spreder deres viden gennem netværk og formår at opnå kontakt 

og tillid til en række kvinder, som de offentlige instanser har 

svært ved at nå. Evalueringen peger endeligt på, at der er stor 

brug for bydelsmødrenes viden, og at nydanske kvinder i høj grad 

søger bydelsmødrenes hjælp. 

Set i lyset af projekternes gode resultater, og ud fra et ønske om 

at fremtidssikre konceptet i Danmark, har Integrationsafdelingen 

ydet støtte til etableringen af Bydelsmødrenes Landsorganisa-

nawal tahineh følte, at det var svært at manøvrere i det offentlige system, da hun kom til danmark. ”havde jeg vidst mere om, 

hvordan det danske samfund fungerede, ville jeg hurtigere kunne have engageret mig i mine børns skole og institutioner og den 

slags, men jeg vidste jo ikke, at det var noget, der var godt, og som man gør som en selvfølge her i danmark.”   

I dag er nawal tahineh bydelsmor. hun og de mange hundrede andre bydelsmødre har hjulpet tusindvis af udsatte nydanske 

kvinder med at finde fodfæste i det danske samfund. Bydelsmødrene har selv nydansk baggrund, færdes i udsatte boligområder 

og springer til, når andre nydanske kvinder har problemer med alt fra breve fra kommunen på dansk til børneopdragelse. Bydels-

mødrene bliver klædt på til opgaven via et kursus i emner om familien, sundhed, kost, ret og pligt, det kommunale system mm.

læs mere om projekt Bydelsmødre på hjemmesiden for Bydelsmødrenes landsorganisation www.bydelsmor.dk

Mødre hjælper mødre CASE

min bydelsmor har givet mig tryghed. 

jeg er meget glad for, at der var en 

bydelsmor til at hjælpe mig, da jeg kom 

til danmark og ikke kendte andre end 

min mand. uden hende ville jeg ikke 

have lært noget dansk, jeg ville ikke 

have mødt nogen mennesker eller haft 

nogen venner og ikke nogen at snakke 

med omkring mit barn.

ranya BouStan

”

Bydelsmødre i Vollsmose
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I den projektforberedende fase fra oktober 2010 til marts 2011 

blev der for alle projekter foretaget målinger af kriminalitet og 

tryghed, udarbejdet handlings- og organisationsplaner, ansat per-

sonale og etableret kontorer mv. Efter afslutningen af den pro-

jektforberedende fase har alle projekter nu påbegyndt det gade-

plansbaserede, kriminalpræventive arbejde. 

ningen af Ungdomskommissionens anbefalinger om etablering af 

en gadeplansbaseret indsats rettet mod kriminalitetstruede unge. 

I august 2010 bevilligede afdelingen midler til pilotforsøg med 

såkaldte hotspot-indsatser. Forsøgene skal styrke den lokale ind-

sats på gadeplan over for kriminalitetstruede unge nydanskere. 

Forsøgene, der løber over tre til fire år, foregår i ni udsatte bolig-

områder med markante kriminalitets- og tryghedsproblemer. 

By og BolIg

Hotspots skaber tryghedCASE

allerede nu er flere begyndt at samarbejde,  

fordi vi har fået en fælles opgave og nogle  

fælles muligheder. vi kan prøve aktiviteter  

af, og samarbejdet omkring dem kan betyde,  

at vi også senere hen – sammen – kan finde 

ressourcerne til at fortsætte det, der udvikler  

sig til succeser. arbejdsfællesskabet betyder,  

at ressourcerne kommer til at blive bedre  

udnyttet.

maren margrethe hornBeCh, leder af ungekontakten,  

koldIng kommune

”

I 2010 blev to områder i kolding udråbt som hotspots. områderne opleves som utrygge med et dårligt image og præget af kri-

minalitet, og det skal en helhedsorienteret indsats med samarbejde på tværs af myndigheder lave om på. med udgangspunkt i 

allerede eksisterende tiltag og øget samarbejde skal områderne nu gøres mere trygge at opholde sig i. det sker blandt andet gen-

nem fokus på gadeplansmedarbejdere, hurtig indsats over for de yngste, kortere veje fra problem til løsning og samarbejde med 

virksomheder, der giver nye muligheder til kriminalitetstruede unge.

områderne i kolding er to af i alt ni steder, som nu får sat særligt spot på sig. Syv andre udsatte boligområder er ligeledes på vej 

til større tryghed gennem blandt andet tæt kontakt til beboerne og samarbejde på tværs af myndigheder. Samtidig deler de ni 

områder deres erfaringer og samarbejder om en række tværgående initiativer som eksempelvis uddannelse af gadeplansmedarbej-

dere og inddragelse af virksomheder i form af mentorforløb, praktikpladser og socialt arbejde. dette tværgående samarbejde skal 

fremadrettet føre til udviklingen af en dansk model for hotspotindsatser.

>



44  Integrationspuljer og samarbejdsprojekter

IndSatSområder

Integrationsministeriet og kulturministeriet er gået sammen med microsoft, Brf kredit og foreningen nydansker om det fæl-

les projekt //nethood. projektet skal sikre, at It-svage borgere i udsatte boligområder kan indgå i samfundslivet på lige fod med 

andre. 

I vollsmose er man nu blevet bedre rustet til at styrke områdets it-svage borgeres digitale færdigheder. vollsmose Bibliotek er et 

af de fem første biblioteker og medborgercentre i udsatte boligområder, der har etableret it-caféer. her kan It-svage borgere nu 

komme direkte ind fra gaden og få personlig hjælp af frivillige til blandt andet digital signatur, netbank, mail og facebook.

Biblioteker til kamp mod  
it-analfabetisme

CASE

de elektroniske døre er lukkede for mange medborgere. de 

kommer til biblioteket af nød, fordi de ikke kan deltage i helt 

basale ting i samfundet, og de ender som regel med at blive 

meget selvstændige digitale brugere.

meho Selman, vollSmoSe BIBlIotek

”
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De otte hotspot-projekter er pilotforsøg, der i overensstemmelse 

med Ungdomskommissionens anbefalinger skal skabe grundlag 

for udviklingen af en dansk hotspotmodel. Efter etablering og 

indkøring af hotspotprojekterne skal fokus fremadrettet være 

på modeludviklingen og udbredelse af hotspotmodellen til andre 

udsatte boligområder.

En af afdelingens udgående enheder, Brug for alle unge, vil i pe-

rioden 2011 til 2014 fokusere sin uddannelsesorienterede indsats 

i udvalgte udsatte boligområder. Her vil Brug for alle unge samar-

bejde med lokale aktører om blandt andet lektiehjælpsordninger 

og rådgivning til unge og forældre gennem rollemodelkorps. For-

målet er at styrke de faglige, personlige og sociale kompetencer 

hos områdets unge, så de bliver bedre rustet til at vælge og gen-

nemføre den rigtige uddannelse. l

I regi af hotspotprojekterne igangsætter afdelingen en række 

tværgående initiativer, som alle hotspot-projekter og øvrige re-

levante partnere samarbejder med afdelingen om at udvikle og 

implementere. Et af de første tværgående initiativer har været 

etableringen af et meritgivende uddannelsesforløb til opkvalifice-

ring af gadeplansmedarbejdere. Uddannelsesforløbet er udviklet 

i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol og gennemføres 

i skolens afdelinger i København og Fredericia..

Integrationsafdelingen samarbejder endvidere aktivt med biblio-

teker om styrkelse af integrationsarbejdet i især udsatte bolig-

områder. Bibliotekerne kan have en særlig rolle i integrationsar-

bejdet i udsatte boligområder, fordi de er åbent for alle og ofte 

er mere end bare et sted, hvor man låner bøger.

Samarbejdet har blandt andet resulteret i oprettelsen af lek-

tiecaféer og online lektiehjælp. Det seneste skud på stammen er 

projektet //Nethood. 

>> fremadrettet fokus

Bydelsmødreprojekterne har med beskedne midler opnået flotte 

resultater i arbejdet med en målgruppe, som myndighederne el-

lers har vanskeligt ved at nå. Med oprettelsen af Bydelsmødrenes 

Landsorganisation er der skabt et grundlag for at styrke arbejdet 

i de etablerede bydelsmødreprojekter og understøtte oprettel-

sen, fremtidssikringen og udbredelsen af bydelsmødrekonceptet 

i udsatte boligområder.  

By og BolIg

udVAlgTe eVAlueringer

• Hotspotmodellen – Fælles fodslag for tryggere boligområder, 2010, Center for boligsocial udvikling.

• Projekt bydelsmødre – En samlet evaluering, 2010, Center for boligsocial udvikling.





aktuelle 
SamarBejdSprojekter

2010
2011

januar

juli

>>
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overSIgt over  
SamarBejdSprojekter

SamarBejdSprojekter

På de følgende sider findes oversigter med de aktive projekter, 

Integrationsafdelingen har samarbejdet med i perioden januar 

2010 til juli 2011. Projekterne er fordelt efter de fem indsats-

områder Beskæftigelse, Familie og sundhed, Demokrati og delta-

gelse, Skole og uddannelse og By og bolig.

Flere af afdelingens samarbejdsprojekter har et bredt integrati-

onssigte eller er støttet af puljer, der går på tværs af flere ind-

2010

2011

januar

juli

satsområder. Derfor vil cirka 50 af projekterne optræde under 

flere af indsatsområderne. 

Oversigten viser et samlet billede af de konkrete integrationspro-

jekter, Integrationsafdelingen har samarbejdet med i perioden 

januar 2010 til juli 2011. 

IndSatSområder

l BeSkæftIgelSe >>   side 50 – 54

l famIlIe og Sundhed  >>   side 55 – 57

l demokratI og deltagelSe >>   side 58 – 62

l Skole og uddannelSe >>   side 62 – 65

l By og BolIg >>   side 66 – 69
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om SatSpuljen

Satspuljen blev etableret som led i et forlig indgået i maj 1990 mellem en række af folketingets  

partier: Socialdemokraterne, det radikale venstre, det konservative folkeparti, Socialistisk folkeparti 

og venstre. forliget er senere tiltrådt af dansk folkeparti, liberal alliance og kristendemokraterne.

Satspuljen fremkommer ved, at man afsætter 0,3 procent af den automatiske regulering af  

overførselsindkomsterne, såfremt lønudviklingen to år før overstiger to procent.

det årlige puljebeløb bruges til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet med 

henblik på at forbedre vilkårene for modtagere af overførselsindkomster og svage grupper, herunder 

flygtninge og indvandrere.

Satspuljen afsættes på de årlige finanslove til de formål, som satspuljepartierne har aftalt. ofte  

afsættes puljemidlerne til et bestemt formål, der efterfølgende fordeles efter ansøgning.

hvert efterår forhandler partierne bag satspuljeforliget om fordelingen af satspuljemidlerne i  

en række ministerier, og den endelige aftale indgås omkring begyndelsen af november måned.
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AKTiVe PrOJeKTer under indsATsOmrådeT BesKæfTigelse  
i PeriOden JAnuAr 2010 Til Juli 2011

Tilskudsmodtager Projekttitel Projektperiode  Tilskud 

Andelsboligforening af 1938 i Horsens Sønderbromødre  december 2008 – januar 2011 0,6 mio. kr. 

AoF Sprogcenter Aabenraa/tønder netportal juni 2009 – juni 2011 0,1 mio. kr. 

AoF Sprogcenter Aabenraa/tønder Sprogpraktik i Syd august 2008 – august 2010 0,5 mio. kr. 

Arbejdsmarkedscenter Midt, Aarhus MI-x august 2008 – oktober 2010 0,6 mio. kr. 
kommunes Beskæftigelsesforvaltning      

Arriva Skandinavien Sundhedslaboritorium november 2010 – december 2012 0,8 mio. kr. 

Beboerrådgivningen i Hjørring Vestby kvindeinitiativet i Hjørring oktober 2008 – august 2011 0,6 mio. kr. 

Behandlingscenter Den lille prins,  telepsykiatri juni 2010 – december 2011 0,8 mio. kr. 
københavn      

Bifrost, Favrskov job kvalificerende sprogpraktik februar 2010 – maj 2011 0,5 mio. kr. 

Billund kommune lokal udvikling gennem maj 2009 – oktober 2010 0,9 mio. kr. 
 mangfoldighedsledelse     

Boligorganisationen Bydelsmødre i nordbyen oktober2008 – december 2010 0,7 mio. kr. 
Møllevænget & Storgaarden      

Boligorganisationen kvinder i foreninger oktober 2008 – december 2010 0,5 mio. kr.
Møllevænget & Storgaarden      

Boligselskabet AkB københavn Bydelsmødre – Sjælør kgs. enghave maj 2010 – december 2010 0,8 mio. kr. 

Bo-VeSt jobbutik i nord august 2007 – maj 2010 1,0 mio. kr. 

Bo-VeSt netværkstafetten oktober 2008 – december 2011 1,0 mio. kr. 

Brabrand Boligforening Unge- og forældrerådgivning om januar 2007 – juni 2010 0,2 mio. kr. 
 uddannelse og arbejde     

BrFkredit Sociale klausuler januar 2011 – december 2011 0,6 mio. kr. 

Brøndby kommune Integrationscenter august 2008 – juli 2010 1,0 mio. kr. 

Børnehuset Buen, Hillerød Farmand kan oktober 2009 – april 2011 0,3 mio. kr. 

CABI Mentorkæde august 2010 – marts 2012 0,8 mio. kr. 

CABI Sprogmentor marts 2009 – november 2010 0,3 mio. kr. 

Capacent/IkU, Helsingør Fastholdelse af nydanske kvinder februar 2010 – januar 2011 1,0 mio. kr. 
 på arbejdsmarkedet     

Center for Udsatte Flygtninge Børn af krig og fred september 2009 – august 2011 1,2 mio. kr. 

Cett – Center for traume- og Børn på tværs af grænser (odense) august 2009 – juni 2012 0,7 mio. kr. 
torturoverlevere      

Cett – Center for traume- og Børn på tværs af grænser (Varde) januar 2010 – juni 2011 0,4 mio. kr. 
torturoverlevere      

Copenhagen Capacity Copenhagen talent Bridge partnerskab maj 2011 – marts 2014 0,7 mio. kr. 

DA – Dansk Arbejdsgiverforening 4U januar 2011 – december 2013 4,0 mio. kr. 

DA – Dansk Arbejdsgiverforening Fortsættelse af VIp 2 november 2009 – juni 2010 0,4 mio. kr. 
 (Virksomhedsrettet Integration projekt 2)     

DA – Dansk Arbejdsgiverforening VIp3 – Modtagelse, fastholdelse og oktober 2008 – marts 2011 2,6 mio. kr. 
 integration af udenlandske arbejdstagere     
 i det danske samfund     

 

aktuelle SamarBejdSprojekter
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overSIgt

Tilskudsmodtager Projekttitel Projektperiode  Tilskud 

Dansk Flygtningehjælp Mind Spring oktober 2010 – juli 2012 1,9 mio. kr.

Dansk Flygtningehjælp kvindeinitiativ maj 2008 – marts 2010 1,5 mio. kr. 

Dansk Flygtningehjælp –  Center for Udsatte Flygtninge januar 2009 – august 2011 3,3 mio. kr. 
Center for Udsatte Flygtninge      

Dansk Flygtningehjælp –  Fra mor til mor –  juni 2010 – juni 2012 1,9 mio. kr. 
Integrationsnet landsdækkende bydelsmødreprojekt     

Dansk Flygtningehjælp – Integrationsnet traume og søvn juli 2010 – december 2010 0,1 mio. kr. 

Dansk kvindesamfund Flere nydanske kvinder i foreningslivet april 2009 – september 2010 0,8 mio. kr. 

Dansk røde kors Frirum september 2009 – december 2011 1,5 mio. kr. 

Det Grønne jobhus københavn Matchning januar 2007 – januar 2010 1,0 mio. kr. 

DISCUS A/S Virksomhedscentre, en anden vej til august 2009 – juli 2011 0,9 mio. kr. 
 uddannelse for unge nydanskere med
 ringe personlige og faglige kompetencer     

Disuzomarondera, roskilde Støtte til selvstændige afrikanske kvinder februar 2009 – februar 2010 0,3 mio. kr. 

DUI-leG og VIrke en fritid med mening – inklusion af januar 2010 – december 2011 0,7 mio. kr. 
 etniske kvinder i foreningslivet     

erhvervsservice odense nydanske kvinder –  januar 2010 – december 2011 0,5 mio. kr.
 dynamiske iværksættere     

eUC lillebælt  I job i Danmark januar 2009 – december 2010 0,3 mio. kr. 

eUC Syd  Udvikling af grundforløbspakker med februar 2009 – november 2012 0,4 mio. kr. 
 fokus på branding og kvalificering af
 kvinder med anden etnisk baggrund     

FIC – Fagligt Internationalt Center I gang igen juli 2008 – juni 2010 0,5 mio. kr. 

Fisken, københavn Fritidsjobformidlingen februar 2008 – februar 2010 0,6 mio. kr. 

FoA – Fag og Arbejde, Mangfoldighed og fællesskab juni 2008 – marts 2010 0,5 mio. kr.
københavn på arbejdspladserne     

FoA – Fag og Arbejde, esbjerg Mangfoldighedsmøder august 2010 – oktober 2011 0,3 mio. kr. 

FoF esbjerg kompetencekareten januar 2010 – december 2011 1,5 mio. kr. 

Foreningen nydansker 14 mangfoldighedspolitikker og april 2009 – april 2010 0,2 mio. kr. 
 deres historie     

Foreningen nydansker Mangfoldighed og vækst maj 2011 – maj 2012 2,2 mio. kr. 
 i 100 virksomheder     

Foreningen partnerskab nydanske kvinder som iværksættere marts 2009 – februar 2010 1,0 mio. kr. 
med nydanskere i esbjerg og kolding kommuner     

Frederiksberg kommune Dialog og deltagelse oktober 2008 – december 2010 1,0 mio. kr. 

Frederiksberg kommune pigeværelset og temaaftener –  marts 2009 – december 2011 0,6 mio. kr. 
 Flere etniske minoriteter ind i
 foreningslivet på Frederiksberg     

Frederiksberg kommune, Afklarings-  job i service oktober 2010 – september 2011 0,6 mio. kr. 
og beskæftigelseshus F86      

Frit oplysningsforbund Integration gennem håndværk, kultur december 2009 – december 2010 0,1 mio. kr. 
i Gladsaxe og samfund i Gladsaxe     

Fyns Almennyttige Boligselskab Bydelsmødre og aktivt medborgerskab marts 2008 – oktober 2011 1,7 mio. kr. 
 i Vollsmose     

Holbæk Sprogcenter klarhed og kompetencer december 2009 – februar 2010 0,4 mio. kr. 
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Holbæk Sprogcenter Videreudvikling og -udbygning af august 2010 – december 2011 0,3 mio. kr.
 sprogpraktik     

Holstebro kommune Bydelsmødre i trekanten i Holstebro februar 2009 – december 2010 0,9 mio. kr. 

Hvidovre kommune kvinder der kan august 2010 – juni 2011 0,9 mio. kr. 

Håndværksrådet Mangfoldighed blandt små og juni 2011 – februar 2012 0,7 mio. kr.
 mellemstore virksomheder     

IkC – Indvandrer kvindecentret,  kan selv – etniske kvinder som iværksættere januar 2009 – maj 2011 1,3 mio. kr. 
københavn      

Institut for fremstidsforskning og Mangfoldighed og innovation i danske maj 2009 – oktober 2010 1,2 mio. kr. 
Center for Bæredygtig Innovation socialt ansvarlige virksomheder     

Institut for Menneskerettigheder Mangfoldighedstræning i tre kommuner –  marts 2009 – november 2010 0,8 mio. kr. 
 læring på tværs     

Institut for serviceudvikling, odense en sikker landing august 2010 – august 2011 1,5 mio. kr. 

ISS Danmark Flere nydanske ledere og ansatte gennem september 2007 – september 2011 1,2 mio. kr. 
 talentudvikling, mentorskaber og
 mangfoldighedsledelse     

ISS Facility Services Flere nydanske ledere i ISS juli 2010 – juni 2011 0,8 mio. kr. 

ISS Facility Services Flere nydanske ledere og stabsansatte i ISS januar 2009 – juli 2010 1,8 mio. kr. 

jobcenter Albertslund jobcenter Albertslund – etniske konsulenter januar 2009 – december 2011 1,5 mio. kr.  

jobcenter Brøndby jobcenter Brøndby – etniske konsulenter januar 2009 – december 2011 1,4 mio. kr. 

jobcenter esbjerg jobcenter esbjerg – etniske konsulenter januar 2009 – december 2011 1,4 mio. kr. 

jobcenter Frederiksberg jobcenter Frederiksberg – etniske konsulenter januar 2009 – december 2011 1,5 mio. kr. 

jobcenter Helsingør Fra matchgruppe 4 til ordinært job januar 2010 – oktober 2010 0,3 mio. kr. 

jobcenter Helsingør jobcenter Helsingør – etniske konsulenter januar 2009 – december 2011 1,4 mio. kr. 

jobcenter Hvidovre jobcenter Hvidovre – etniske konsulenter januar 2009 – december 2011 1,5 mio. kr. 

jobcenter københavn jobcenter københavn – etniske konsulenter januar 2009 – december 2011 7,7 mio. kr. 

jobcenter odense jobcenter odense – etniske konsulenter januar 2009 – december 2011 4,5 mio. kr. 

jobcenter odense kvinder i arbejde april 2010 – juni 2011 0,6 mio. kr. 

jobcenter rebild klædt på til det danske arbejdsmarked maj 2010 – april 2011 0,5 mio. kr. 

jobcenter roskilde jobcenter roskilde – etniske konsulenter januar 2009 – december 2011 1,5 mio. kr. 

jobcenter Sønderborg jobcenter Sønderborg – etniske konsulenter januar 2009 – december 2011 1,6 mio. kr. 

jobcenter Vejle Indvandrerkvinder på arbejdsmarkedet september 2010 – september 2012 1,5 mio. kr. 

jobcenter Vejle jobcenter Vejle – etniske konsulenter januar 2009 – december 2011 1,5 mio. kr. 

jobcenter Aalborg jobcenter Aalborg – etniske konsulenter januar 2009 – december 2011 2,9 mio. kr. 

jobcenter Aalborg lokal beskæftigelses- og netværksskabende januar 2009 – oktober 2010 0,8 mio. kr. 
 indsats for etniske minoritetskvinder     

jobcenter Aarhus jobcenter Aarhus – etniske konsulenter januar 2009 – december 2011 4,6 mio. kr. 

jobpartner, esbjerg et mangfoldigt arbejdsmarked – esbjerg maj 2010 – maj 2011 0,3 mio. kr. 

kAB Bygge- og Boligadministration Bydelsmødre i tingbjerg – Utterslevhuse august 2008 – september 2010 1,1 mio. kr. 

kAB Bygge- og Boligadministration lokal beskæftigelsesindsats i august 2007 – juli 2011 0,6 mio. kr. 
 tingbjerg-Utterslevhuse     

kAB Bygge- og Boligadministration tingbjerg Sundheds- og Integrationshus september 2008 – december 2010 1,0 mio. kr. 
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kIt – kirkernes Integrations tjeneste Bydelsmødre i Vejle og esbjerg marts 2008 – august 2010 1,2 mio. kr. 

kIt – kirkernes Integrations tjeneste landsdækkende værtsprogram for etniske januar 2010 – december 2011 0,7 mio. kr. 
 minoritetskvinder og familier     

kvindehuset i Aarhus kvindehuset og de nye aarhusianeres august 2010 – august 2012 0,5 mio. kr. 
 ressourcer i fokus     

københavns erhvervscenter kom-i-gang camps for  januar 2009 – april 2010 1,7 mio. kr. 
 kvindelige iværksættere     

københavns kommune lokal enhed af etnisk erhvervsfremme  juli 2010 – december 2011 2,7 mio. kr. 
 i københavns kommune     

københavns kommune –  kvindelige foreningsguider januar 2009 – maj 2012 1,0 mio. kr. 
projektrådgivningen      

københavns kommune,  Bydelsmødre og kommunale kvindelige juni 2010 – december 2010 1,0 mio. kr. 
Socialforvaltningen, Drifts- og ambassadører
udviklingskontoret for udsatte grupper      

københavns kulturcenter Brobygning og kulturmøde september 2009 – september 2011 0,7 mio. kr. 

københavns Sprogcenter kom indenfor september 2010 – september 2011 0,4 mio. kr. 

københavns Sprogcenter praktikken august 2010 – december 2011 0,4 mio. kr. 

københavns Universitet Mangfoldighedsledelse af videns- juli 2010 – oktober 2011 0,6 mio. kr. 
 medarbejdere i region Hovedstaden     

lG Insight tværgående og tværfaglige integrations- marts 2010 – december 2011 0,8 mio. kr. 
 indsatser i kommunerne     

lærdansk ringsted  nydanske kvinder i digitale mødregrupper februar 2010 – oktober 2011 0,3 mio. kr. 
 i ringsted     

McDonald´s Danmark  McDiversity juni 2011 – december 2011 0,4 mio. kr. 

niels Brock,  Grundlæggende Handel Voksen oktober 2009 – december 2010 0,6 mio. kr. 
Copenhagen Business College      

novum Foreningen Forskel gør en forskel juni 2011 – oktober 2012 0,8 mio. kr. 

nyvirk Iværksættercenter landsnetværk nydanske Iværksætterkvinder juni 2010 – december 2010 0,5 mio. kr. 

nyvirk Iværksættercenter nyvirk for kvinder – et særligt iværksætter- januar 2008 – januar 2011 0,5 mio. kr.
 tilbud målrettet etniske kvinder     

næstved  Sprog- og Integrationscenter Fra integration til fastholdelse august 2009 – juni 2010 0,4 mio. kr. 

odense kommune etnisk erhvervsfremme i odense kommune juli 2010 – december 2011 0,3 mio. kr. 

personalestyrelsen Mangfoldighed i egen organisation (SMeo) marts 2010 – december 2011 0,5 mio. kr. 

ptSD-foreningen i Danmark ptSD Foreningen i Danmark –  juli 2010 – februar 2012 0,1 mio. kr. 
 Udvikling & Aktiviteter 2010/2011     

ringkjøbing Fjord erhvervsråd Udvikling via netværk maj 2011 – februar 2013 0,5 mio. kr. 

ringkjøbing Fjord erhvervsråd Integration og fastholdelse af udenlandsk september 2008 – februar 2010 0,8 mio. kr. 
 arbejdskraft – samtænkning af indsatsen     

SAlA-los Fællesudvalg Fortsættelse af veje til job i landbrugssektoren januar 2010 – oktober 2010 0,1 mio. kr. 

Silkeborg Handelsskole Fleksibel sparring af elevtiden for maj 2009 – oktober 2010 0,4 mio. kr. 
 nydanske handelsskoleelever     

Silkeborg Handelsskole  jobtV.dk juli 2007 – juni 2011 0,4 mio. kr. 

Slagelse kommune lokal enhed af etnisk erhvervsfremme juli 2010 – december 2011 0,5 mio. kr.
 i Slagelse kommune     

overSIgt
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Social- og Sundhedsuddannelses- Videreudvikling af dansksproglige kompe- januar 2009 – januar 2011 0,7 mio. kr. 
centret SoCU C tencer igennem springstøtteordning og
 sprogvejledning under social- og sundheds-
 uddannelse trin 1     

Sprogcenter Midt kickstart til sprog, job og integration september 2009 – august 2011 0,8 mio. kr. 

Sprogcenter Midt Højtuddannede kvinder i arbejde februar 2010 – januar 2012 0,3 mio. kr. 

Sprogcenter nordsjælland Sprogpraktik i nordsjælland januar 2010 – august 2010 0,3 mio. kr.  

Sprogcenter nordsjælland kvinder på vej januar 2010 – juni 2012 0,6 mio. kr. 

Sprogcenter Skive Sprogstøtte januar 2010 – februar 2011 0,2 mio. kr. 

Sprogcenter Syd Med sproget på arbejde januar 2008 – juni 2010 0,1 mio. kr. 

Sprogcenter Syd på vej mod social- og sundhedsområdet januar 2008 – juni 2010 0,3 mio. kr. 

Sprogcenter Vejle Sprogpraktik i foreninger  januar 2010 – juni 2011 0,2 mio. kr. 

Sprogcenter Vest kulturCatering februar 2008 – januar 2010 0,5 mio. kr. 

Sprogcentret Haderslev Virksomhedsadoption og uddannelse august 2009 – august 2010 0,3 mio. kr. 

Sydfyns frivilligcenter Mamma Mia marts 2009 – marts 2011 0,7 mio. kr. 

Sygeplejerskeuddannelsen kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker august 2008 – marts 2010 0,5 mio. kr. 
københavn uddannet udenfor norden og eU     

SYnerGAIA Familierettet rehabilitering for august 2010 – december 2012 5,0 mio. kr. 
 traumatiserede flygtninge     

SYnerGAIA psykoedukation for traumatiserede maj 2007 – juni 2010 4,5 mio. kr. 
 flygtninge og deres familier     

Sønderborg kommune Sønderborg kommune og Sønderborg april 2010 – juni 2012 1,0 mio. kr. 
 Andelsboligforening, Helhedsplanen –      
 Mor til mor og forældresamarbejde     

tietgen kompetenceCenter Den rigtige vej, version 2 august 2009 – januar 2011 0,4 mio. kr. 

UCC traumatiserede I Beskæftigelse (trIB) august 2007 – marts 2010 3,9 mio. kr. 

Uddannelsescentret for Arbejdsmarkedsdansk på bibilioteket marts 2010 – december 2010 0,4 mio. kr. 
kollektiv trafik A/S      

Vejle erhvervsudvkling nydanske kvinder som selvstændige januar 2010 – december 2011 0,7 mio. kr. 

VerdenskulturCentret Foreningsliv og mentorskab december 2008 – december 2010 0,7 mio. kr. 

Vestegnens Sprog- og kompetencecenter Sproget i praktik august 2010 – juni 2011 0,5 mio. kr. 

Vestegnens Sprog- og Vejleåparken på Banen – sociale netværker marts 2010 – februar 2012 0,9 mio. kr. 
kompetencecenter med base i beboerhusene     

VIA erhvervsuddannelser Den gode praktikoplevelse april 2009 – oktober 2010 0,3 mio. kr. 

AAB, afd. 55, Vejleåparken job task Force Vejleåparken marts 2007 – december 2010 1,0 mio. kr. 

AAk – Akademikernes A-kasse Cand. match.  august 2009 – juli 2012 1,0 mio. kr. 

AAk – Akademikernes A-kasse rekrutterings- og jobagenter – professionel,  september 2008 – december 2010 1,5 mio. kr. 
 skræddersyet og udviklingsorienteret
 formidling af højtuddannede nydanskere
 til virksomheder i vækst     

Aalborg Samarbejdet etnisk erhvervsfremme juli 2010 – december 2011 0,5 mio. kr. 

Aalborg Universitet Fra nydansker til nyt arbejde -  august 2009 – december 2010 0,6 mio. kr. 
 Få skabt god kontakt til virksomheder     
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Tilskudsmodtager Projekttitel Projektperiode  Tilskud 

Andelsboligforening af 1938 i Horsens Sønderbromødre  december 2008 – januar 2011 0,6 mio. kr. 

Askovgårdens Aktivitetscenter kultursystuen april 2009 – december 2010 1,1 mio. kr. 

Atlantis Børnehus, odense Forældrecafé oktober 2010 – oktober 2011 0,1 mio. kr. 

Beboerrådgivningen i Hjørring Vestby kvindeinitiativet i Hjørring oktober 2008 – august 2011 0,6 mio. kr. 

Behandlingnscentret den lille prins telepsykiatri juni 2010 – december 2011 0,8 mio. kr. 

Boligorganisationen Bydelsmødre i nordbyen oktober 2008 – december 2010 0,7 mio. kr. 
Møllevænget & Storgaarden      

Boligorganisationen kvinder i foreninger oktober 2008 – december 2010 0,5 mio. kr. 
Møllevænget & Storgaarden      

Boligselskabet AkB københavn Bydelsmødre – Sjælør kgs. enghave maj 2010 – december 2010 0,8 mio. kr. 

Bo-VeSt, Brøndby en ny vej juni 2009 – december 2010 0,6 mio. kr. 

Bo-VeSt, Brøndby netværkstafetten oktober 2008 – december 2011 1,0 mio. kr. 

Brøndby kommune Integrationscenter august 2008 – juli 2010 1,0 mio. kr. 

Byudvalgsprojektet i Albertslund nord netværk og uddannelse til enhver lejlighed april 20 07 – marts 2011 0,4 mio. kr. 

Børnehuset Buen, Hillerød Farmand kan oktober 2009 – april 2011 0,3 mio. kr. 

Dansk Flygtningehjælp –  Børn af krig og fred september 2009 – august 2011 1,2 mio. kr. 
Center for Udsatte Flygtninge      

Cett – Center for traume- og Børn på tværs af grænser (odense) august 2009 – juni 2012 0,7 mio. kr. 
torturoverlevere      

Cett – Center for traume- og Børn på tværs af grænser (Varde) januar 2010 – juni 2011 0,4 mio. kr. 
torturoverlevere      

Dansk Flygtningehjælp Mind Spring oktober 2010 – juli 2012 1,9 mio. kr. 

Dansk Flygtningehjælp –  Center for Udsatte Flygtninge januar 2009 – august 2011 3,3 mio. kr. 
Center for Udsatte Flygtninge      

Dansk Flygtningehjælp –  Familiemønstre og kønsroller på landkortet august 2009 – februar 2011 0,5 mio. kr. 
Integrationsnet      

Dansk Flygtningehjælp –  Fra mor til mor – landsdækkende juni 2010 – juni 2012 1,9 mio. kr. 
Integrationsnet bydelsmødreprojekt     

Dansk Flygtningehjælp –  traume og søvn juli 2010 – december 2010 0,1 mio. kr. 
Integrationsnet      

Dansk kvindesamfund Dansk kvindesamfund –  juni 2009 – december 2011 0,8 mio. kr. 
 når samtalen flytter bjerge     

Dansk kvindesamfund Flere nydanske kvinder i foreningslivet april 2009 – september 2010 0,8 mio. kr. 

Dansk røde kors Al-a tool – mor som ressource i maj 2010 – november 2011 0,7 mio. kr. 
 traumatiserede flygtningefamilier     

Dansk røde kors Frirum september 2009 – december 2011 1,5 mio. kr. 

Disuzomarondera, roskilde Støtte til selvstændige afrikanske kvinder februar 2009 – februar 2010 0,3 mio. kr. 

DUI-leG og VIrke en fritid med mening – inklusion af etniske januar 2010 – december 2011 0,7 mio. kr. 
 kvinder i foreningslivet     

erhvervsservice odense nydanske kvinder – dynamiske iværksættere januar 2010 – december 2011 0,5 mio. kr. 

AKTiVe PrOJeKTer under indsATsOmrådeT fAmilie Og sundHed  
i PeriOden JAnuAr 2010 Til Juli 2011
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eUC lillebælt  I job i Danmark januar 2009 – december 2010 0,3 mio. kr. 

eUC Syd  Udvikling af grundforløbspakker med fokus februar 2009 – november 2012 0,4 mio. kr.
 på branding og kvalificering af kvinder med
 anden etnisk baggrund

Fonden for Socialt Ansvar  Quick-escape Service april 2009 – september 2010 0,7 mio. kr. 

Foreningen partnerskab  nydanske kvinder som iværksættere marts 2009 – februar 2010 1,0 mio. kr. 
med nydanskere i esbjerg og kolding kommuner     

Frederiksberg kommune Dialog og deltagelse oktober 2008 – december 2010 1,0 mio. kr. 

Frederiksberg kommune pigeværelset og temaaftener – Flere marts 2009 – december 2011 0,6 mio. kr. 
 etniske minoriteter ind i foreningslivet
 på Frederiksberg     

Frit oplysningsforbund i Gladsaxe Integration gennem håndværk, kultur og december 2009 – december 2010 0,1 mio. kr. 
 samfund i Gladsaxe     

Holstebro kommune Bydelsmødre i trekanten i Holstebro februar 2009 – december 2010 0,9 mio. kr. 

Huset Venture IMeCe – Fællesarbejde oktober 2009 – december 2010 0,5 mio. kr. 

Hvidovre kommune kvinder der kan august 2010 – juni 2011 0,9 mio. kr. 

IkC – Indvandrer kvindecentret kan selv – etniske kvinder som iværksættere januar 2009 – maj 2011 1,3 mio. kr. 

Inge Schouboe Fagbog om psykosocialt arbejde med juni 2010 – juni 2012 0,3 mio. kr. 
 etniske minoritetspiger     

jobcenter Assens Hele Familiens Integration april 2009 – august 2011 1,0 mio. kr. 

jobcenter Greve Fra Match 4 til stærke piger september 2008 – september 2012 1,2 mio. kr. 

jobcenter odense kvinder i arbejde april 2010 – juni 2011 0,6 mio. kr. 

kAB Bygge- og Boligadministration tingbjerg Sundheds- og Integrationshus september 2008 – december 2010 1,0 mio. kr. 

keA & Dansk røde kors I tråd med verden oktober 2009 – marts 2012 1,0 mio. kr. 

kirkens korshær Mad og Bog projekt oktober 2009 – november 2010 0,1 mio. kr. 

kIt – kirkernes Integrations tjeneste Au pair  januar 2011 – december 2014 1,5 mio. kr. 

kIt – kirkernes Integrations tjeneste landsdækkende værtsprogram for januar 2010 – december 2011 0,7 mio. kr. 
 etniske minoritetskvinder og familier     

kvindehuset i Aarhus kvindehuset og de nye aarhusianeres august 2010 – august 2012 0,5 mio. kr. 
 ressourcer i fokus     

kvindehuset i Aarhus ny viden åbner for en ny verden januar 2009 – juni 2010 0,2 mio. kr. 

københavns kommune –  kvindelige foreningsguider januar 2009 – maj 2012 1,0 mio. kr. 
projektrådgivningen      

københavns kommune, Social- Bydelsmødre og kommunale juni 2010 – december 2010 1,0 mio. kr. 
forvaltningen, Drifts- og udviklings- kvindelige ambassadører     
kontoret for udsatte grupper      

københavns kulturcenter Brobygning og kulturmøde september 2009 – september 2011 0,7 mio. kr. 

lokk –  landsdækkende rådgivnings- og januar 2005 – december 2011 15,3 mio. kr. 
landsorganisation af kvindekrisecentre informationsenhed samt mæglerkorps 
 vedrørende æresrelaterede konflikter     

lokk –  rådgivning og information december 2009 – marts 2014 4,8 mio. kr. 
landsorganisation af kvindekrisecentre vedr. æresrelaterede konflikter     
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Tilskudsmodtager Projekttitel Projektperiode   Tilskud 

lokk –  lokk rådgivning til forældre om oktober 2007 – marts 2011 1,3 mio. kr. 
landsorganisation af kvindekrisecentre generationskonflikter     

lærdansk ringsted  nydanske kvinder i digitale mødregrupper februar 2010 – oktober 2011 0,3 mio. kr. 
 i ringsted     

Mindlift I/S Æresrelaterede konflikter og Mødomsmyter maj 2010 – maj 2011 0,6 mio. kr. 

Multikulturel kvindeforening, odense never give up september 2009 – marts 2010 0,1 mio. kr. 

niels Brock,  Grundlæggende Handel Voksen oktober 2009 – december 2010 0,6 mio. kr. 
Copenhagen Business College      

nyvirk Iværksættercenter landsnetværk nydanske Iværksætterkvinder juni 2010 – december 2010 0,5 mio. kr. 

nørrebro Bibliotek Fra bibliotek til Community Center (k.I) januar 2010 – december 2010 1,6 mio. kr. 

opgang 2 I morgen Insha-Allah –  oktober 2009 – maj 2011 0,4 mio. kr. 
 et portræt af en dansk kvinde     

ptSD-foreningen i Danmark ptSD Foreningen i Danmark –  juli 2010 – februar 2012 0,1 mio. kr. 
 Udvikling & Aktiviteter 2010/2011     

r.e.D. – rehabiliteringscenter for Botræning/efterværn januar 2011 – december 2012 0,6 mio. kr. 
etniske minoritetskvinder i Danmark      

r.e.D – rehabiliteringscenter for r.e.D. – Botilbud til unge par februar 2009 – marts 2014 8,3 mio. kr. 
etniske minoritetskvinder i Danmark      

r.e.D – rehabiliteringscenter for r.e.D. – rehabiliteringscenter for januar 2004 – december 2013 46,0 mio. kr.
etniske minoritetskvinder i Danmark etniske minoritetskvinder i Danmark     

rådgivningen Høje Gladsaxe Høje Gladsaxe kvindenetværk oktober 2009 – oktober 2010 0,4 mio. kr. 

Sydfyns frivilligcenter Mamma Mia marts 2009 – marts 2011 0,7 mio. kr. 

SYnerGAIA Familierettet rehabilitering for august 2010 – december 2012 5,0 mio. kr. 
 traumatiserede flygtninge     

SYnerGAIA Innovation psykoedukation for traumatiserede  maj 2007 – juni 2010 4,5 mio. kr. 
 flygtninge og deres familier     

Sønderborg kommune Sønderborg kommune og Sønderborg april 2010 – juni 2012 1,0 mio. kr. 
 Andelsboligforening, Helhedsplanen – 
 Mor til mor og forældresamarbejde     

UCC traumatiserede I Beskæftigelse (trIB) august 2007 – marts 2010 3,9 mio. kr. 

Ungdommens røde kors Connect januar 2010 – december 2011 0,1 mio. kr. 

Vejle erhvervsudvkling nydanske kvinder som selvstændige januar 2010 – december 2011 0,7 mio. kr. 

VerdenskulturCentret Foreningsliv og mentorskab december 2008 – december 2010 0,7 mio. kr. 

Vestegnens Sprog- og Vejleåparken på Banen – sociale netværker marts 2010 – februar 2012 0,9 mio. kr. 
kompetencecenter med base i beboerhusene     

Århus kvindecenter for Indsats for unge kvinder truet af februar 2011 – september 2012 0,5 mio. kr. 
voldsramte kvinder tvangsægteskab     

>>
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aktuelle SamarBejdSprojekter

AKTiVe PrOJeKTer under indsATsOmrådeT demOKrATi Og delTAgelse  
i PeriOden JAnuAr 2010 Til Juli 2011

Tilskudsmodtager Projekttitel Projektperiode  Tilskud 

Akademisk Boldklub, Gladsaxe Den rummelige idrætsforening oktober 2008 – september 2010 0,2 mio. kr. 

Amondo læringsværktøj til undervisningsforløb januar 2010 – december 2011 0,4 mio. kr. 
 om medborgerskab     

AoF Hjørring Daghøjskole Sprogcenter lektiehjælp til kursister på DU 1 og 2 august 2009 – juli 2010 0,2 mio. kr. 

AoF Vejle Spil bold med netværket maj 2007 – maj 2010 1,2 mio. kr. 

ASF-Dansk Folkehjælp taking the lead maj 2009 – maj 2011 1,5 mio. kr. 

Askovgården, københavn Giv gaden en stemme juli 2010 – december 2011 0,3 mio. kr. 

Boldklubben Marienlyst  Integration i Marienlyst-ungdom maj 2010 – december 2012 0,1 mio. kr. 

Boldklubben Velo Foreningsmentor Velo september 2010 – maj 2013 0,2 mio. kr. 

Boligselskabet AkB københavn Småbørnsforældre og nærdemokrati oktober 2010 – januar 2013 1,0 mio. kr. 

Boligselskabet lejerbo Viden og kendskab - en vej til venskab august 2008 – december 2012 0,1 mio. kr. 

Boligselskabet Viborg Springbrættet februar 2008 – august 2010 0,4 mio. kr. 

Børn- & Ungeindsats Fritid & Fællesskaber i oktober 2010 – oktober 2012 0,6 mio. kr. 
i Hed- & magleparken Hede- & Magleparken     

Børns Voksenvenner i Aalborg Venskaber på tværs af nationalitet januar 2008 – december 2010 0,8 mio. kr. 
og omegn og generationer     

Center for frivilligt socialt arbejde etniske minoriteters civile engagement maj 2009 – april 2010 0,8 mio. kr. 
 og foreningsdannelse - del 2     

Center for Integration oplysning og dialog om homoseksualitet marts 2011 – marts 2012 0,4 mio. kr. 
 og kulturel mangfoldighed     

Center for Socialøkonomi Virksomheder og civilsamfund samarbejder februar 2011 – juli 2012 1,0 mio. kr. 
 om den lokale integrationsindsats     

Copenhagen Budo Academy et integrations- og idrætsprojekt september 2009 – juni 2011 0,3 mio. kr. 

CrossroadsCopenhagen Blokkenkalder.dk december 2008 – februar 2011 0,3 mio. kr. 

Dalum Idrætsforening Målrettet træning mod uddannelse august 2009 – december 2011 0,7 mio. kr. 

Danmarks Basketball-Forbund Basketball bevæger boligområdet september 2008 – december 2011 1,4 mio. kr. 

Dansk Cricket-Forbund Cricket kender indvandrere august 2009 – januar 2011 1,8 mio. kr. 

Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælps frivillige arbejde januar 2010 – december 2011 23,0 mio. kr. 

Dansk Flygtningehjælp Frivilligt baseret mentorskabsprogrammer april 2009 – juni 2011 0,9 mio. kr. 

Dansk Flygtningehjælp Mangfoldighedsprojektet januar 2010 – maj 2012 1,0 mio. kr. 

Dansk Flygtningehjælp program for kapacitetesopbygning  juni 2008 – marts 2010 1,4 mio. kr. 
 etniske foreninger     

Dansk her og nu Dansk her og nu juni 2009 – februar 2010 0,3 mio. kr. 

Dansk Institut for  Styrkelse af undervisning om antisemitisme maj 2011 – april 2013 0,9 mio. kr. 
Internationale Studier og intolerance     

Dansk ride Forbund ridning fremmer integration september 2010 – april 2011 0,3 mio. kr. 

Dansk røde kors Dansk røde kors’ frivillighedsarbejde januar 2009 – december 2012 6,0 mio. kr. 

Dansk røde kors Mangfoldighedsprojektet januar 2010 – juli 2012 1,0 mio. kr. 
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Dansk Skoleskak First move oktober 2010 – oktober 2012 0,7 mio. kr. 

Dansk Skoleskak Skoleskak –  januar 2010 – december 2011 0,5 mio. kr. 
 en steppingstone til foreningsdanmark     

Demokrati-undervisning.dk Demokratispil maj 2009 – august 2010 0,2 mio. kr. 

Det danske Spejderkorps –  Spejderarbejde for piger januar 2009 – januar 2010 0,1 mio. kr. 
Bjarke Gruppen      

DetUSCH&lUBA ApS Informationskampagne til bekæmpelse marts 2011 – december 2011 0,4 mio. kr. 
 af antisemitisme i Danmark     

DGI –  Mangfoldighed og frivillighed januar 2010 – juni 2012 1,0 mio. kr. 
Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger      

DGI Integration Idrætplus marts 2011 – februar 2014 1,8 mio. kr. 

DGI Midtjylland Unge i Front januar 2010 – oktober 2011 0,9 mio. kr. 

DGI nordsjælland Streetfodbold og parkour juni 2010 – juli 2011 0,1 mio. kr. 

DGI roskilde Street tennis april 2010 – oktober 2011 0,4 mio. kr. 

DGI Storkøbenhavn iGuide oktober 2009 – september 2012 1,0 mio. kr. 

DGI Vestsjælland Foreningsmentor på Danmarks juni 2011 – juni 2014 0,2 mio. kr. 
 farligste legeplads     

DGI Østjylland Flere idrætstrænere og ledere i august 2008 – december 2010 0,9 mio. kr. 
 udsatte boligområder i Aarhus     

DIF – Danmarks Idræts-Forbund Get2sport januar 2010 – december 2013 7,2 mio. kr. 

DIF – Danmarks Idræts-Forbund Styrkelse af frivillighed og mangfoldighed januar 2010 – juli 2012 1,0 mio. kr. 

DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd Demokrati og deltagelse af juni 2011 – maj 2014 1,0 mio. kr. 
 unge nydanskere i foreningslivet     

DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd Demokratisk platform for unge november 2009 – december 2012 4,0 mio. kr. 

DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd partnerskabsprojekt – demokrati og venskab juni 2008 – juni 2011 3,5 mio. kr. 

DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd Styrkelse af frivillighed og mangfoldighed januar 2010 – december 2011 1,0 mio. kr. 

erhvervsskolernes elev organisation Integration på tekniske skoler januar 2009 – april 2011 0,4 mio. kr. 
(eeo)      

eUC nord lektiecafé januar 2010 – december 2010 0,1 mio. kr. 

FHI – Fløng-Hedehusene  kick off – for piger januar 2009 – januar 2011 0,1 mio. kr. 
Idrætsforening, Fodbold      

FoB/Beboerhuset oasen Foreningsmentor i ringparken juli 2010 – juni 2013 0,2 mio. kr. 

Foreningen Ansvarlig presse Medierne og de nye danskere august 2009 – juni 2011 0,4 mio. kr. 

Foreningen Brug Folkeskolen Forskellighed i fællesskab april 2009 – december 2011 0,9 mio. kr. 

Foreningen nydansker Forenings- og Virkomhedsrettede april 2009 – juli 2010 1,0 mio. kr. 
 Venskabsfamilier     

Foreningen Sabaah retten til at elske januar 2011 – juli 2011 0,2 mio. kr. 

Foreningen Verdensbørn D-Factor.nu oktober 2010 – december 2011 0,1 mio. kr. 

Fællesdriften Høje Gladsaxe Farverig Fritid – Forenings- og fritidsliv januar 2008 – januar 2010 0,9 mio. kr. 
 i Høje Gladsaxe     

GAM3 Your Gam3 programmet januar 2011 – december 2014 1,5 mio. kr. 
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Tilskudsmodtager Projekttitel Projektperiode  Tilskud 

Glostrup produktionshøjskole Mangfoldighed og medborgerskab marts 2010 – december 2010 0,3 mio. kr. 
 i produktionsskolerne     

Grænseforeningen kulturmødeambassadører september 2009 – december 2011 0,9 mio. kr. 

Grønt Forum Grønt Integrationsforum  juni 2009 – juni 2011 0,4 mio. kr. 

Gullestrup Borger- og Idrætsforening Udvid dine kompetencer / leder for livet februar 2009 – august 2010 0,4 mio. kr. 

Hang out Forankring af Ungdomsarbejdet Hang out december 2008 – december 2011 0,9 mio. kr. 

Herning Frivillig Center Integration af etniske foreninger marts 2009 – oktober 2010 0,2 mio. kr. 

Hjørring kommune Integration og Fritid for børn og unge januar 2010 – december 2011 0,4 mio. kr. 

Hk/Danmark Fokus på forskelsbehandling januar 2010 – marts 2011 0,3 mio. kr. 

Holbæk Boligselskab Ungdomsaktiviteter i ladegårdsparken maj 2011 – april 2012 0,1 mio. kr. 

Hundige Skater klub Hundigeskaters april 2010 – august 2012 0,1 mio. kr. 

HVH Skolen, Aalborg projekt lektiehjælp for voksne august 2009 – juni 2010 0,3 mio. kr. 

Hvidovre Volleyball klub kidsvolleymentor i Avedøre Stationsby august 2010 – juni 2013 0,2 mio. kr. 

Høje-taastrup kommune etniske forældres inddragelse og deltagelse juni 2010 – december 2012 0,8 mio. kr. 
 i Høje-taastrup kommunes Idræts- og
 foreningsliv     

Integrationsrådet i odense kommune etniske rollemodeller Fyn oktober 2006 – marts 2011 1,3 mio. kr. 

Internationalt kristent Center lektiecafé september 2008 – oktober 2010 0,5 mio. kr. 

jobservice Vest, Varde lektiehjælp på Integrationsskolen august 2006 – august 2010 0,1 mio. kr. 

kalundborg Almennyttige Boligselskab Idræt binder sammen december 2008 – juli 2010 0,3 mio. kr. 
c/o DAB      

kast Media Gazette oktober 2010 – september 2011 0,5 mio. kr. 

kast Media Gazette.dk september 2010 – september 2011 0,4 mio. kr. 

kIt – kirkernes Integrations tjeneste 100 venskabsfamilier til kvoteflygtninge januar 2007 – januar 2010 0,5 mio. kr. 

kIt – kirkernes Integrations tjeneste Styrkelse af det frikirkelige januar 2004 – december 2010 5,6 mio. kr. 
 integrationsarbejde     

kIt – kirkernes Integrations tjeneste Velkomstpakker til Fn kvoteflygtninge december 2008 – december 2010 1,2 mio. kr. 

kulturhuset Herredsvang, Aarhus Foreningsmentor – kulturhuset Herredsvang august 2010 – juli 2013 0,2 mio. kr. 

kVInFo kVInFo Mentornetværk februar 2006 – december  2013 20,3 mio. kr. 

københavns Internationale Forening etablering af lektiehjælp i kIF oktober 2009 – oktober 2010 0,1 mio. kr. 

københavns Internationale Forening Fasthold uddannelsen gennem mentorer juli 2010 – juni 2011 0,2 mio. kr. 

københavns kommune Udvikling af samarbejde mellem kommuner april 2010 – juli 2012 1,0 mio. kr.
 og foreninger – københavn     

københavns kommune Virksomheder og Civilsamfund – københavn februar 2011 – juli 2012 1,0 mio. kr. 

københavns kommune –  Foreningsguiderne kBH april 2010 – januar 2013 0,5 mio. kr. 
projektrådgivningen      

københavns kommune –  Minipartnerskaber august 2010 – december 2012 1,1 mio. kr. 
projektrådgivningen      

københavns Stiftsudvalg for Mission Stiftsudvalget for Folkekirke og religions møde august 2009 – januar 2012 0,6 mio. kr. 
  – Din tro, min tro og hvad vi sammen tror     
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køge kommune Street Ways maj 2010 – december 2012 0,7 mio. kr. 

landbrugsraadet og 4H etniske madskoler september 2009 – december 2011 0,4 mio. kr. 

landsforeningen for Bøsser og lesbiske Den forbandede kærlighed juni 2008 – april 2010 0,3 mio. kr. 

landssammenslutningen af kompetencer bryder barrierer –  juli 2010 – juli 2012 0,4 mio. kr. 
Handelsskoleelever en indgang til indflydelse     

ligetil.nu – ritzau nyhedssite for læsesvage juni 2010 – juni 2012 0,5 mio. kr. 

lMS – landsforeningen mod Integration af nydanske frivillige februar 2010 – december 2011 0,2 mio. kr. 
spiseforstyrrelser og selvskade      

lærdansk kolding lærdansk lektiecaféer i kolding,  august 2009 – juni 2011 1,0 mio. kr. 
 Fredericia og Sønderborg     

MHt Consult kvinder og familier på tværs af kulturer august 2008 – juni 2010 0,7 mio. kr. 

Miljøpunkt nørrebro Byoasens Venner september 2010 – august 2013 0,5 mio. kr. 

MS ActionAid Danmark Internationale workcamps for social forandring april 2010 – februar 2011 0,1 mio. kr. 

Muslimernes Fællesråd etniske minoriteter og diskrimination marts 2009 – april 2010 0,1 mio. kr. 

nature & Science Aps Verdens Børn marts 2010 – november 2010 1,0 mio. kr. 

olympic Amager kultur og Idrætsforening Udvidelse af hjemmeside januar 2011 – april 2011 0,1 mio. kr. 

opgang 2  MAGMA april 2009 – december 2010 3,0 mio. kr. 

randers Gymnastiske Forening ny chance for motion og fællesskab maj 2008 – oktober 2010 0,1 mio. kr. 

randers kommune, Frivilligværket Udvikling af samarbejde mellem kommuner februar 2010 – juni 2012 1,0 mio. kr. 
 og foreninger – randers     

red Barnet etniske minoritetsbørns venskabsfamilier juli 2010 – december 2011 0,5 mio. kr. 

red Barnet Ungdom lektiehjælp i alternative rammer for  november 2008 – juni 2012 0,9 mio. kr. 
 nydanske børn og unge     

rådgivende Sociologer Vores fælles fremtid marts 2011 – december 2011 0,7 mio. kr. 

SFo skolen på Herredsåsen, kalundborg Idræt binder sammen august 2010 – juli 2012 0,3 mio. kr. 

SheZone Integration af etniske minoritetspiger og august 2010 – juli 2012 0,5 mio. kr. 
 kvinder i det frivillige foreningsliv     

SIko – Samvirkende Idræts-klubber kom med mig til idræt februar 2009 – februar 2011 0,5 mio. kr. 
i odense      

Skive kommune Idrætsmentor i Skive januar 2009 – januar 2011 0,5 mio. kr. 

Slagelse kommune Udvikling af samarbejde mellem kommuner februar 2010 – juli 2012 0,7 mio. kr. 
 og foreninger – Slagelse     

Spillerforeningen Giv racismen det røde kort januar 2009 – december 2011 3,0 mio. kr. 

Sprogcenter Midt Modersmålsstøttet danskundervisning januar 2010 – december 2011 0,6 mio. kr. 

Svendborg kommune Idrætsmentor – Hømarken august 2010 – juli 2013 0,2 mio. kr. 

team Succes projekt team Succes september 2010 – september 2011 0,5 mio. kr. 

tværkulturelt Center Integration af nydanskere gennem januar 2007 – december 2010 0,5 mio. kr. 
 deltagelse i kirkeligt foreningsliv     

tværkulturelt Center partnerskab på tværs: netværksprojket for januar 2009 – december 2011 0,8 mio. kr. 
 foreninger og familier     



62  Integrationspuljer og samarbejdsprojekter

aktuelle SamarBejdSprojekter

Tilskudsmodtager Projekttitel Projektperiode  Tilskud 

Ulkebøl Idræts- og Ungdomsforening Bevægelse/gymnastik for etniske januar 2008 – maj 2010 0,1 mio. kr. 
 minoritetskvinder og deres børn     

Ungdommens røde kors Forskellige frivillige – flere kompetencer juli 2010 – december 2011 0,3 mio. kr. 

Ungdommens røde kors læring og sundhed i det lokale februar 2011 – juli 2012 1,0 mio. kr. 
 integrationsarbejde     

Ungdommens røde kors Ungdommens røde kors lektiecafeer juli 2009 – december 2010 0,3 mio. kr. 

Ungdommens røde kors Ungdommens røde kors’ lektiecafeer juni 2008 – juni 2010 0,5 mio. kr. 
 på Handelsskoler     

Vejle kommune Inn september 2009 – august 2011 1,5 mio. kr. 

Vejle kommune Medindflydelse & Mangfoldighed (M&M) november 2010 – september 2011 0,5 mio. kr. 

Vestegnens Sprog- og Forældre og Samfund august 2009 – juli 2010 0,3 mio. kr. 
kompetencecenter      

Viby Syd Idrætsforening Foreningsmentor august 2010 – juli 2013 0,1 mio. kr. 

Zentropa limboland december 2007 – april 2012 0,4 mio. kr. 

Aarhus kommune Udvikling af samarbejde mellem kommuner februar 2010 – juni 2012 1,0 mio. kr.
 og foreninger – Aarhus     

AKTiVe PrOJeKTer under indsATsOmrådeT sKOle Og uddAnnelse  
i PeriOden JAnuAr 2010 Til Juli 2011

Tilskudsmodtager Projekttitel Projektperiode  Tilskud  

Abildgårdskolen, odense Familieklasser  august 2009 – juni 2010 0,2 mio. kr. 

Abildgårdskolen, odense Skolehjem-vejleder – Abildgårdskolen august 2009 – juli 2011 0,8 mio. kr. 

Albertslund kommune partnerskab med Albertslund kommune januar 2010 – december 2011 3,0 mio. kr. 

Albertslund kommune Skole-hjemvejledere i forbindelse august 2010 – juli 2012 0,4 mio. kr. 
 med partnerskabsprojekt     

Alléskolen, Fredericia Alle forældre er en ressource august 2010 – juli 2012 0,3 mio. kr. 

Amondo Værktøj til skolehjem-samarbejdet januar 2009 – juni 2010 0,4 mio. kr. 

Asgård Skole, køge Asgård Skole 2 – sprogsindsats august 2010 – juli 2012 0,4 mio. kr. 

Bakkegårdskolen, Gentofte Skolehjem-vejleder – Bakkegårdskolen august 2009 – juli 2011 0,4 mio. kr. 

Ballerup kommune Deltagelse, refleksion, chancelighed,  september 2010 – marts 2013 0,8 mio. kr. 
 ressource     

Bjergmarkskolen, Holbæk Skolehjem-vejleder – Bjergmarkskolen juli 2009 – august 2011 0,4 mio. kr. 

Brabrand Boligforening,  karrierenetværket januar 2011 – december 2013 1,8 mio. kr. 
Vejledningscentret      

Børn- og Ungeforvaltningen,  Heldagsskole med fokus på august 2010 – juli 2013 3,0 mio. kr. 
odense kommune børnenes fritidsliv     

Dansk Flygtningehjælp roskilde I dialog med skolen januar 2009 – december 2011 0,6 mio. kr. 

efterskoleforeningen efterskolestipendier maj 2010 – juli 2013 6,8 mio. kr. 

ellekærskolen, Aarhus projekt ringe i vandet  august 2010 – juli 2012 0,2 mio. kr. 
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ellemarkskolen, køge Skolehjem-vejleder – ellemarkskolen august 2009 – juli 2011 0,3 mio. kr. 

enghøjskolen, Hvidovre Skolehjem-vejleder – enghøjskolen august 2009 – juli 2011 0,4 mio. kr. 

engskolen, Herlev Skolehjem-vejleder – engskolen august 2009 – juli 2011 0,3 mio. kr. 

engskolen, københavn Skolehjem-vejleder – engskolen august 2009 – juli 2011 0,4 mio. kr. 

esbjerg kommune Skolehjem-vejleder – esbjerg kommune august 2009 – juli 2011 0,8 mio. kr. 

Familieværksted Inter,  Forældreinddragelse i grundskolen maj 2009 – oktober 2011 1,8 mio. kr. 
Aarhus (projekt Inter 2008)     

Fo-Aarhus Skolestart på dansk – for forældre oktober 2009 – juli 2011 0,4 mio. kr. 

Fredensborg kommune partnerskab med Fredensborg kommune januar 2010 – december 2011 2,5 mio. kr. 

Frederiksberg kommune –  Frederiksberg kommune januar 2009 – marts 2010 0,2 mio. kr. 
Socialdirektoratet      

Furesø kommune en god start på livet januar 2011 – december 2012 1,3 mio. kr. 

Fælleshuset nordlys Værested og anden boligsocial indsats for april 2009 – marts 2012 1,0 mio. kr. 
 børn og unge i Brøndby nord (og deres familer)     

Gellerup Højskole Viden om Verden januar 2010 – december 2013 6,0 mio. kr. 

Gladsaxe kommune Forældre på kryds og tværs september 2010 – marts 2013 0,7 mio. kr. 

Greve kommune Skolehjem-vejleder – Greve kommune august 2009 – juli 2011 0,8 mio. kr. 

Guldborgsund Sprog- og jobguides på sprogcentre – Guldborgsund august 2009 – august 2011 0,5 mio. kr. 
Integrationscenter      

H.C Andersen Skolen, odense etablering af Skole-hjem vejlederfunktion august 2010 – juli 2012 0,4 mio. kr. 

Havnbjerg skole, Sønderborg Skolehjem-vejleder – Havnbjergskolen august 2010 – juli 2012 0,4 mio. kr. 

Herning kommune Vi kan gøre det bedre september 2010 – marts 2013 0,8 mio. kr. 

Herningvej Skole, Aalborg Skolehjem-vejleder – Herningvej Skole august 2009 – juli 2011 0,4 mio. kr. 

Hillerødsholmskolen, Hillerød Skolehjem-samarbejde i fællesskab –  august 2009 – september 2011 0,3 mio. kr. 
 Hillerødsholmskolen     

Holmegårdskolen, Fredensborg Forældrene på banen august 2009 – juli 2010 0,2 mio. kr. 

Holstebro kommune partnerskab med Holstebro kommune november 2010 – december 2011 1,0 mio. kr. 

Humlehøjskolen, Sønderborg kendskab fremmer forståelsen august 2010 – juli 2012 0,4 mio. kr. 

Hvidovre kommune partnerskab med Hvidovre kommune januar 2010 – december 2010 1,0 mio. kr. 

Høje-taastrup kommune på vej mod job – Høje taastrup september 2009 – juni 2011 0,5 mio. kr. 

Høje-taastrup kommune ressourcerne frem i forældresamarbejdet september 2010 – marts 2013 0,7 mio. kr. 

Høje-taastrup kommune Skolehjem-vejleder – Selsmoseskolen august 2009 – juli 2011 0,4 mio. kr. 

Højskolernes forening i Danmark Højskolerne sommercamp 2010-2013 januar 2010 – december 2013 3,2 mio. kr. 

IA Sprog Arbejde – på lang sigt august 2009 – juli 2011 0,3 mio. kr. 

Ishøj kommune Skolehjem-vejleder – Ishøj kommmune august 2009 – juli 2011 0,8 mio. kr. 

kongsholm Gymnasium & HF Den danske drøm – integration i arbejdstøjet maj 2010 – december 2011 1,2 mio. kr. 

kvaglundsskolen, esbjerg Udvikling af tosprogede børns  august 2008 – august 2010 0,2 mio. kr. 
 kompetencer i konflikthåndtering     
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københavns kommune –  Ambassadør for læselyst januar 2010 – december 2012 0,9 mio. kr. 
Børne- og Unge Forvaltningen      

københavns kommune –  Skolehjem-vejleder –  august 2009 – juli 2011 3,0 mio. kr. 
Børne- og Unge Forvaltningen københavns kommune     

københavns kommune –  en god start fremmer social sundhed januar 2011 – december 2013 1,0 mio. kr. 
Haraldsgadekvarterets områdeløft      

københavns Sprogcenter komijob oktober 2008 – december 2010 0,6 mio. kr. 

langmarkskolen, Horsens Skolehjem-vejleder – langmarkskolen august 2010 – juli 2012 0,4 mio. kr. 

lundergårdskolen, Hjørring Skolehjem-vejleder – lundergårdskolen august 2009 – juli 2011 0,4 mio. kr. 

lyngby-taarbæk kommune Sprog er en gave juni 2011 – juni 2013 0,7 mio. kr. 

lærdansk Sønderborg jobguides på lærdansk Sønderborg, oktober 2009 – september 2011 1,0 mio. kr. 
 kolding og Fredericia     

lærdansk Aarhus Guldgraver august 2009 – juli 2011 0,5 mio. kr. 

MHt Consult Forældre med fokus på faglighed september 2009 – januar 2011 0,7 mio. kr. 

MHt Consult Fælles forankring af fagligheden marts 2011 – juli 2012 0,7 mio. kr. 

Middelfart kommune etablering af skole-hjemvejleder på august 2010 – juli 2012 0,4 mio. kr. 
Vestre Skole/ Østre Skole Vestre og Østre Skole i Middelfart     

Munkevængets Skole, kolding Skolehjemguide august 2010 – juli 2012 0,4 mio. kr. 

navigent navigent – Hvad siger forældrene december 2010 – november 2011 0,2 mio. kr. 

navigent Værdsættende forældredialog februar 2010 – juli 2010 0,1 mio. kr. 

næstved kommune Helhedsorienteret indsats –  august 2009 – august 2011 0,8 mio. kr. 
 næstved kommune     

nørrelandsskolen, Holstebro Håndholdt skole-hjem-samarbejde august 2010 – juli 2012 0,4 mio. kr. 

odense kommune partnerskab med odense kommune januar 2010 – december 2011 3,0 mio. kr. 

parkskolen, Høje-taastrup Skolehjem-vejleder – parkskolen august 2010 – juli 2012 0,4 mio. kr. 

produktionsskolen på Flere unge i uddannelse november 2010 – marts 2012 0,4 mio. kr. 
Høffdingsvej, københavn      

pædagogisk psykologisk rådgivning kommunikation og nærvær –  august 2010 – juli 2012 0,4 mio. kr. 
Glostrup kommune flerkulturelt forældresamarbejde i Glostrup     

pædagogisk udviklingsteam,  Hattrick – nydanske forældre som september 2008 – december 2010 0,4 mio. kr. 
Varde kommune medspillere fra start     

rising Ungdomsskole på vej til arbejde august 2008 – juli 2010 0,3 mio. kr. 

rising Ungdomsskole Skolehjem-vejleder – rising Ungdomsskole  august 2009 – juli 2011 0,4 mio. kr. 

rising Ungdomsskole tag fat om din fremtid august 2010 – juni 2011 0,4 mio. kr. 

rosengårdskolen, odense Skolehjem-samarbejde – rosengårdskolen august 2009 – juni 2011 0,3 mio. kr. 

rugvængets Skole, Ballerup Forældre i fokus august 2010 – juli 2012 0,4 mio. kr. 

Sct. jacobi Skole, Varde Skolehjem-vejleder – Sct. jacobi Skole august 2009 – juli 2011 0,4 mio. kr. 

Sct. jørgens Skole, Holstebro Skolehjem-vejleder – Sct. jørgens Skole august 2009 – juli 2011 0,4 mio. kr. 

Skanderborg kommune opkvalificering af skole-hjem samarbejdet august 2010 – juli 2012 0,8 mio. kr. 
 med tosprogede familier     
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Skole og Samfund Styrkelse af forældreinddragelse blandt januar 2009 – december 2010 0,2 mio. kr. 
 nydanske forældre     

Skole og Samfund Udvikling af skole/hjem samarbejdet september 2008 – juni 2011 2,7 mio. kr. 

Slagelse kommune partnerskab med Slagelse kommune januar 2010 – december 2010 2,5 mio. kr. 

Sprogcenter Midt Virksomhedsrettet danskuddannelse september 2008 – august 2010 0,4 mio. kr. 

Sprogcenter Syd Skyrket skole-hjemsamarbejde januar 2011 – december 2012 2,1 mio. kr. 
 ringkjøbing-Skjern kommune     

Stavnsholtskolen, Furesø Skolehjem-vejleder – Stavnholtskolen august 2010 – juli 2012 0,4 mio. kr. 

Strandgårdskolen, Ishøj Forældre med konkrete praktiske januar 2011 – juni 2012 0,1 mio. kr. 
 erfaringer – Strandgårdskolen     

Styregruppen for `tegn på sprog´,  tegn på sprog – tosprogede børn lærer august 2008 – juli 2014 1,5 mio. kr. 
Børne- og Ungdomsforvaltningen at læse og skrive     

Syddansk erhvervsskole Forældresamarbejde november 2008 – november 2010 0,6 mio. kr. 

Søholtsskolen, Brøndby Skolehjem-vejleder – Søholtsskolen maj 2010 – juli 2012 0,4 mio. kr. 

Sølystskolen, Silkeborg Skolehjem-vejleder – Sølystskolen  august 2009 – juli 2011 0,4 mio. kr. 

Søndermarkskolen, Horsens Skolesupport august 2009 – august 2011 0,4 mio. kr. 

tiendeklassecenter roskilde, tCr Mentor – videre i uddannelsessystemet august 2008 – januar 2010 0,1 mio. kr. 

tornhøjskolen, Aalborg Skolehjem-vejleder – tornhøjskolen august 2009 – juli 2011 0,4 mio. kr. 

tårnborg skole, Slagelse Dialog – vejen til en god integration. august 2010 – juli 2012 0,4 mio. kr. 

tårnby kommune Skolehjem-vejleder – tårnby kommune august 2009 – juli 2011 0,4 mio. kr. 

Uddannelsesforbundet Digital sprogscreening januar 2009 – december 2010 0,2 mio. kr. 

Uddannelsesforbundet Udvikling af sprogscreeningsredskaber marts 2008 – marts 2010 1,0 mio. kr. 
 til erhvervsrettede ungdomsuddannelser     

Ungdommens røde kors projekt solskinsunge januar 2009 – februar 2012 0,4 mio. kr. 

Ungdommens Vejledningsindsats august 2009 – oktober 2010 0,1 mio. kr. 
Uddannelsesvejledning københavn      

UU-vejledningen københavn tidlig vejledningsindsats på heldagsskoler august 2008 – oktober 2010 0,3 mio. kr. 

UU-vejledningen Sønderborg Helhedsorinteret og korrdineret byindsats august 2008 – august 2010 0,3 mio. kr. 
 i Sønderborg kommune     

Valhøj Skole, rødovre Skolehjem-vejleder – Valhøj Skole august 2009 – juli 2011 0,4 mio. kr. 

Vejle kommune Inkl. august 2010 – juli 2012 0,8 mio. kr. 

VIA University College Forældrekraft – udvikling af januar 2010 – juni 2012 0,7 mio. kr. 
 ressourceorienteret forældresamarbejde     

Viborg kommune Skoletilbud til sent ankomne unge med september 2010 – december 2011 0,5 mio. kr. 
 anden baggrund end dansk     

Viborg kommune,  kulturmødet – Viborg Viser Vejen august 2010 – juli 2012 0,4 mio. kr. 
Børn og Unge, Skoleafdelingen      

Videnscenter for Integration Skolehjem-vejleder – Aarhus kommune august 2009 – juli 2011 2,4 mio. kr. 
(Magistratafdelingen for børn og unge)      

Østre Skole, Svendborg Forældrenetværk:VoreS skole januar 2010 – juni 2011 0,2 mio. kr. 
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2200kultur nørrebros hjerter januar 2011 – juli 2012 0,2 mio. kr. 

Andelsboligforening af 1938 i Horsens Sønderbromødre  december 2008 – januar 2011 0,6 mio. kr. 

BazarMusicShop BazarMusicShop – UrbanMusicprogram august 2008 – august 2010 0,3 mio. kr. 

Beboerrådgivningen i Hjørring Vestby kvindeinitiativet i Hjørring oktober 2008 – august 2011 0,6 mio. kr. 

Bibliotek og Hedemarkens legepatrulje september 2010 – december 2012 0,1 mio. kr. 
Medborgercenter Hedemarken      

Boligforeningen 3B Familiekursus for etniske Minoriteter marts 2010 – marts 2011 0,3 mio. kr. 

Boligforeningen Vanggården, Aalborg Integration i det frivillige liv oktober 2007 – december 2010 0,4 mio. kr. 

Boligorganisationen Bydelsmødre i nordbyen oktober 2008 – december 2010 0,7 mio. kr. 
Møllevænget & Storgaarden, randers      

Boligorganisationen kvinder i foreninger oktober 2008 – december 2010 0,5 mio. kr. 
Møllevænget & Storgaarden, randers      

Boligselskabet AkB københavn Udvikling af lokale kommunikations- januar 2009 – december 2010 0,6 mio. kr. 
 ambassadører og brobyggere     

Boligselskabet AkB københavn Bydelsmødre – Sjælør kgs. enghave maj 2010 – december 2010 0,8 mio. kr. 

Boligselskabet AkB københavn Bydelsmødre på Sydhavnens bibliotek maj 2011 – oktober 2011 0,1 mio. kr. 

Boligselskabet lejerbo et trygt Maglehøj oktober 2007 – december 2011 1,0 mio. kr. 

Boligselskabet lejerbo –  Fra hærværk til netværk januar 2008 – juni 2012 1,0 mio. kr. 
københavn/nordsjælland      

Boligselskabet præstehaven, Aarhus Boligselskabet præstehaven juni 2007 – december 2012 0,5 mio. kr. 

Bo-VeSt en ny start for børn og unge – en del juni 2007 – juli 2012 0,5 mio. kr. 
 af helhedsplanen ”Herfra og videre”     

Bo-VeSt jobbutik i nord august 2007 – maj 2010 1,0 mio. kr. 

Bo-VeSt netværkstafetten oktober 2008 – december 2011 1,0 mio. kr. 

Bo-VeSt Integration gennem uddannelse september 2009 – september 2011 0,2 mio. kr. 
 og refleksion     

Brabrand Boligforening Unge- og forældrerådgivning om januar 2007 – oktober 2010 0,7 mio. kr. 
 uddannelse og arbejde     

BrFkredit Sociale klausuler januar 2011 – december 2011 0,6 mio. kr. 

BrFkredit kunstprojektet MurMal august 2010 – marts 2011 0,1 mio. kr. 

Brøndby kommune Brøndby Hotspot august 2010 – december 2013 2,0 mio. kr. 

Brøndby kommune Integrationscenter august 2008 – juli 2010 1,0 mio. kr. 

BUF Distrikt Valby Helhedsindsats for Ålhom distrikt november 2007 – juni 2012 0,4 mio. kr. 

Copenhagen jazz Festival Musik og bevægelse oktober 2010 – december 2010 0,1 mio. kr. 

Dansk Flygtningehjælp –  Fra mor til mor –  juni 2010 – juni 2012 1,9 mio. kr. 
Integrationsnet landsdækkende bydelsmødreprojekt     

Dansk kvindesamfund Flere nydanske kvinder i foreningslivet april 2009 – september 2010 0,8 mio. kr. 

De Calle Futbol de Calle januar 2009 – december 2011 1,0 mio. kr. 
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Den Frie rådgivning v. Fritidsbutikken Skriv virkeligheden på dit CV juni 2010 – maj 2011 0,1 mio. kr. 

Det Boligsociale Fællessekretariat 8210 rap Dance Center april 2010 – marts 2012 0,9 mio. kr. 

Det Boligsociale Fællessekretariat Frivillige borgerjournalister april 2009 – oktober 2010 0,2 mio. kr. 
 og juniorjournalister     

Det Grønne jobhus københavn Matchning januar 2007 – januar 2010 1,0 mio. kr. 

Dialog Forum Aarhus tænk dig om en ekstra gang januar 2009 – juli 2010 0,1 mio. kr. 

Disuzomarondera, roskilde Støtte til selvstændige afrikanske kvinder februar 2009 – februar 2010 0,3 mio. kr. 

DUI-leG og VIrke en fritid med mening – inklusion af januar 2010 – december 2011 0,7 mio. kr. 
 etniske kvinder i foreningslivet     

erhvervsservice odense nydanske kvinder –  januar 2010 – december 2011 0,5 mio. kr. 
 dynamiske iværksættere     

eUC lillebælt  I job i Danmark januar 2009 – december 2010 0,3 mio. kr. 

eUC Syd  Udvikling af grundforløbspakker med februar 2009 – november 2012 0,4 mio. kr. 
 fokus på branding og kvalificering af
 kvinder med anden etnisk baggrund     

FoF lyngby kultur på spil august 2010 – juni 2011 0,2 mio. kr. 

Foreningen nord Shaolin Østerbro Fighterhjerte november 2007 – oktober 2010 0,5 mio. kr. 

Foreningen partnerskab nydanske kvinder som iværksættere i marts 2009 – februar 2010 1,0 mio. kr. 
med nydanskere esbjerg og kolding kommuner     

Frederiksberg kommune Dialog og deltagelse oktober 2008 – december 2010 1,0 mio. kr. 

Frederiksberg kommune pigeværelset og temaaftener – Flere marts 2009 – december 2011 0,6 mio. kr. 
 etniske minoriteter ind i foreningslivet     
 på Frederiksberg     

Frit oplysningsforbund i Gladsaxe Integration gennem håndværk, kultur  december 2009 – december 2010 0,1 mio. kr. 
 og samfund i Gladsaxe     

Fyns Almennyttige Boligselskab rollemodeller i Vollsmose –  november 2007 – juni 2012 0,4 mio. kr. 
 et ung til ung projekt     

Fællesbo Det er en aftale januar 2010 – december 2012 0,5 mio. kr. 

GAM3 Urban Street Basketball Challenge marts 2007 – november 2010 9,0 mio. kr. 

Greve nord projektet Greve nord jobbutikken del 2-  april 2010 – marts 2012 0,7 mio. kr. 
 fra udsat til udvalgt     

Grønt Forum Young leders of Change august 2010 – juli 2012 0,3 mio. kr. 

Haderslev Andelsboligforening Spice marts 2007 – december 2010 0,5 mio. kr. 

Helsingør kommune efteruddannelse af lærere som juli 2006 – august 2010 5,6 mio. kr. 
 underviser tosprogede elever
 i Helsingør kommune     

Holstebro kommune Bydelsmødre i trekanten i Holstebro februar 2009 – december 2010 0,9 mio. kr. 

Hotspotindsatsen,  Senior mentorer marts 2010 – december 2010 0,2 mio. kr. 
københavns kommune      

Hovedstadens røde kors Cykeltræning august 2010 – december 2011 0,1 mio. kr. 

Hvidovre kommune kvinder der kan august 2010 – juni 2011 0,9 mio. kr. 

Høje-taastrup kommune Boligsocial frivillighedsformidling januar 2007 – juni 2010 1,5 mio. kr. 
 i Charlottekvarteret     
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IkC – Indvandrer kvindecentret kan selv – januar 2009 – maj 2011 1,3 mio. kr. 
 etniske kvinder som iværksættere     

Ishøj kommune jobbølgen januar 2008 – december 2010 0,5 mio. kr. 

jobcenter Holbæk opportunity februar 2011 – marts 2013 2,5 mio. kr. 

jobcenter københavn Skelbækgade Den virtuelle fritidsjobformidling marts 2009 – marts 2011 2,5 mio. kr. 

jobcenter odense kvinder i arbejde april 2010 – juni 2011 0,6 mio. kr. 

kAB Bygge- og Boligadministration lokal beskæftigelsesindsats august 2007 – juli 2011 0,6 mio. kr. 
 i tingbjerg-Utterslevhuse     

kAB Bygge- og Boligadministration tingbjerg Sundheds- og Integrationshus september 2008 – december 2010 1,0 mio. kr. 

kIt – kirkernes Integrations tjeneste landsdækkende værtsprogram for januar 2010 – december 2011 0,7 mio. kr. 
 etniske minoritetskvinder og familier     

kolding kommune Familiekontrakter-vejen til oktober 2009 – juli 2011 0,6 mio. kr. 
 bedre forebyggelse     

kolding kommune Hotspot kolding nord september 2010 – august 2014 2,0 mio. kr. 

kvindehuset i Aarhus kvindehuset og de nye aarhusianeres august 2010 – august 2012 0,5 mio. kr.  
 ressourcer i fokus     

københavns Internationale Forening Bryd bandernes fødekæde juli 2009 – juni 2010 0,1 mio. kr. 

københavns kommune Hotspot i københavn –  januar 2011 – december 2014 5,3 mio. kr. 
 nørrebro distrikt 8 og 2012     

københavns kommune –  kvindelige foreningsguider januar 2009 – maj 2012 1,0 mio. kr.
projektrådgivningen      

københavns kommune,  Bydelsmødre og kommunale juni 2010 – december 2010 1,0 mio. kr. 
Socialforvaltningen, Drifts- og kvindelige ambassadører     
udviklingskontoret for udsatte grupper      

københavns kulturcenter Brobygning og kulturmøde september 2009 – september 2011 0,7 mio. kr. 

lærdansk ringsted  nydanske kvinder i digitale mødregrupper februar 2010 – oktober 2011 0,3 mio. kr. 
 i ringsted     

niels Brock,  Grundlæggende Handel Voksen oktober 2009 – december 2010 0,6 mio. kr. 
Copenhagen Business College      

nyvirk Iværksættercenter landsnetværk nydanske Iværksætterkvinder juni 2010 – december 2010 0,5 mio. kr. 

nørrebro United Udvikling af Frivillighedskorps januar 2010 – januar 2011 0,2 mio. kr. 

nørrevangskolen, Slagelse Heldagsskole som tidligt kriminalitets- august 2010 – juli 2012 1,5 mio. kr. 
 forebyggende initiativ     

odense Andels Boligforening kvinder som miljøagenter i Vollsmose maj 2006 – oktober 2010 0,2 mio. kr. 

odense Central bibiliotek Digital Hands august 2010 – april 2013 0,3 mio. kr. 

odense kommune, Socialcentret Sociale Mentorer maj 2006 – marts 2010 0,1 mio. kr. 

opstandelseskirken Internationalt mødested for kvinder på  oktober 2008 – maj 2010 0,3 mio. kr. 
 tværs af kultur og religion     

rising Ungdomsskole Fritidsjob til unge i Vollsmose januar 2010 – marts 2012 0,5 mio. kr. 

rådmandsgades Skole, københavn Alle for én-fokus på familien maj 2009 – august 2011 0,5 mio. kr. 

Skanderborg kommune Hotspot Højvangen september 2010 – december 2013 1,5 mio. kr. 

Skolen Sputnik, københavn tosprogede børn ud i idrætsmiljøet juli 2008 – januar 2010 0,1 mio. kr. 
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Sorry Sister Film MIt lIV – MIn FreMtID oktober 2009 – april 2010 0,2 mio. kr. 

Sydfyns frivilligcenter Mamma Mia marts 2009 – marts 2011 0,7 mio. kr. 

Sønderborg kommune Sønderborg kommune og Sønderborg april 2010 – juni 2012 1,0 mio. kr. 
 Andelsboligforening, Helhedsplanen – 
 Mor til mor og forældresamarbejde     

teater Vestenvinden Det lovlige teater oktober 2009 – marts 2010 0,2 mio. kr. 

Ungdomsrådet – Akacieparken Valby Mentorstøtte for børn og unge september 2008 – september 2010 0,4 mio. kr. 
 i Akacieparken     

Valby kulturhus projektmagerkursus i Gl. Valby  august 2010 – april 2011 0,1 mio. kr. 

Vejle erhvervsudvkling nydanske kvinder som selvstændige januar 2010 – december 2011 0,7 mio. kr. 

Vejle kommune Hotspot på det gode børne- og ungeliv oktober 2010 – december 2013 2,0 mio. kr. 

Vejle kommune team Succes oktober 2008 – september 2010 0,7 mio. kr. 

VerdenskulturCentret Foreningsliv og mentorskab december 2008 – december 2010 0,7 mio. kr. 

Vestegnens Sprog- og Vejleåparken på Banen –  marts 2010 – februar 2012 0,9 mio. kr. 
kompetencecenter sociale netværker med base i beboerhusene     

AAB Vejle Sommerhøjskole løget januar 2011 – december 2012 0,3 mio. kr. 

AAB, afd. 55, Vejleåparken job task Force Vejleåparken  marts 2007 – december 2010 1,0 mio. kr. 

Aalborg kommune Hot Spot på løvvangen januar 2011 – december 2013 1,5 mio. kr. 

Aarhus kommune Hotspot i Viby Syd september 2010 – marts 2014 2,0 mio. kr. 

Aarhus kommune, Socialforvaltningen etablering og udvikling af et januar 2010 – januar 2012 1,3 mio. kr. 
 Youth offending team i Aarhus V     

Aarhus produktionsskole Unges deltagelse i murmaleri som led i februar 2010 – februar 2011 0,4 mio. kr.
 kriminalitetsforebyggende uddannelse






