
LYST TIL AT FÅ EN VÆRT ELLER BARE VIDE MERE?  

Kontakt koordinatoren af Københavns Værtsprogram:  

Kari Mørkøre-Yde 

Tlf. 82 56 46 55 / 20 33 71 65 

E-mail: cphhostprogram@bif.kk.dk  

 

Adresse: 

Afdelingen for Integration og Sprog 

Jobcenter København 

Musvågevej 15 

2400 København NV 

Find os på facebook: www.facebook.com/cphhostprogram  

 

 

 

 
Københavns Værtsprogram er en del af mangfoldighedsprogrammet ”Bland dig i 
byen”.  

Du kan læse mere om ”Bland dig i byen” på: 

www.blanddigibyen.dk  

Københavns Værtsprogram er forankret i Afdelingen for Integration og Sprog på 
Jobcenter Musvågevej. Afdelingen for Integration og Sprog har 
integrationsansvaret for nyankomne borgere der er omfattet af Integrationsloven i 
Københavns Kommune.  
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NY I KØBENHAVN?  

- FÅ EN FRIVILLIG VÆRT DER KAN HJÆLPE 
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OM KØBENHAVNS VÆRTSPROGRAM 

København får hvert år mange nye borgere, der af forskellige grunde skal opstarte 

en tilværelse i byen. For mange nyankomne som dig selv, kan det være en 

udfordring at lære sproget, orientere sig i byens mange servicetilbud og få et 

netværk, der kan føre til venskab, job eller uddannelse.   

Københavns Værtsprogram er et samarbejde mellem Københavns Kommune, 

Foreningen Nydansker og Dansk Flygtningehjælp. I værtsprogrammet matches 

nyankomne med frivillige københavnere, for at hjælpe nye medborgere med at få 

en god start på livet i Danmark og fordre kendskab og venskab på tværs af 

kulturer.  

 

HVORFOR FÅ EN VÆRT? 

Københavns Værtsprogram matcher dig med en passende vært fra enten 

Foreningen Nydansker eller Dansk Flygtningehjælp. 

Værter fra Foreningen Nydansker fokuserer hovedsageligt på at hjælpe dig i 

forhold til uddannelse og arbejdsmarked, dvs. at hjælpe med ansøgninger, øve 

fagspecifikt dansk og give dig information om arbejdsmarked/uddannelse mv. 

Værter fra Dansk Flygtningehjælp fokuserer hovedsageligt på at lave sociale ting 

sammen med dig, øve dansk samt at give dig information om kultur- og 

foreningslivet i København. 

Værtsprogrammets medarbejdere vil hjælpe dig med at finde ud af, hvilken slags 

vært der passer bedst til dine behov. 

Din vært kan ikke give dig et job, et sted at bo eller penge. 

Værterne er frivillige og hjælper dig ud fra egne erfaringer og bedste formåen. De 
erstatter ikke professionelles arbejde. 

HVEM KAN DELTAGE? 

Alle borgere, der har været i Danmark i færre end 3 år, eller er omfattet er 

integrationsloven og har bopæl i København. 

Det er gratis at deltage i Københavns Værtsprogram. 

 

TID OG KRÆFTER? 

Hvis du vil deltage i værtsprogrammet, skal du som minimum kunne mødes med 
din vært 1-2 gange om måneden gennem et halvt år. I må selvfølgeligt gerne 
mødes oftere, hvis begge parter ønsker dette. 

Værtsprogrammets medarbejdere vil hjælpe jer med inspiration til aktiviteter, og 
vil følge op på værtsforløbet i løbet af de seks måneder. 

De københavnere, der melder sig som frivillige til værtsprogrammet, er indstillet 
på at få nye bekendtskaber og lære om andre kulturer og erfaringer. De forstår, at 
alle danskere vil få gavn af, at nye medborgere føler sig velkomne og får hjælp til 
en god start på livet i Danmark.   

 


