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hold fast! 
der er 138.000 nydanske medarbej-

dere fra ikke-vestlige lande på det 
danske arbejdsmarked, og antallet af 
beskæftigede nydanskere er de seneste 
fem år steget med 50.000 personer. 
Det betaler sig at tænke langsigtet - og 
udvise rettidig omhu - når det gælder 
om at fastholde de nydanske medarbej-
dere på arbejdspladserne rundt omkring 
i Danmark. 

For en kommune er der mindst 130.000 
kroner til forskel på, om en borger er 
i arbejde eller modtager kontanthjælp, 
hvis man ud fra en simpel model alene 
tager højde for skatteindtægter samt 
nettoudgifter til kontanthjælp og akti-
vering. 

De nydanske medarbejdere har under 
det seneste år med økonomisk afmat-
ning ikke været berørt i samme omfang 
som andre medarbejdere på arbejdsmar-
kedet, men beregninger fra Arbejder-
bevægelsens Erhvervsråd (2009) viser 
samtidig, at nydanskere har sværere ved 
at genvinde fodfæstet på arbejdsmarke-
det under ledighed og sygdom.  
 
Analysefirmaet LG Insight har fulgt den 
økonomiske afmatnings første år tæt og 

samlet viden om udstødningsprocesser 
på arbejdsmarkedet blandt nydanskere. 
Den viden giver anledning til at se på 
de konkrete handlemuligheder, kom-
munerne har for at igangsætte frem-
adrettede initiativer, der understøtter 
fastholdelse af nydanske medarbejdere 
på arbejdspladserne. 

Spørgsmålet er, hvordan det er muligt 
at styrke arbejdsfastholdelsen af nydan-
ske medarbejdere, når der er lav vækst 
i beskæftigelsen - eller måske endda 
nedgang og stigende ledighed. Svaret er, 
at der er mange strenge at spille på. 

Kommunerne har sammen med virk-
somheder, sundhedssystemet, sprog-
centre, uddannelsesinstitutioner og 
øvrige udbydere en række uudnyttede 
handlemuligheder i forhold til netop 
fastholdelsesindsatsen.

I dette katalog giver vi inspiration til 
fremadrettede fastholdelsesindsatser, 
der virker. 

Mange indsatser kan iværksættes nu og 
her, mens andre kan tænkes ind frem-
adrettet i beskæftigelsesplaner for 2010 
og de efterfølgende år.

Bag kataloget står Integrationsservice, 
som i samarbejde med LG Insight, 
Center for ArbejdsFastholdelse (CAF) 
og Foreningen Nydansker præsente-
rer værdifulde erfaringer og viden om 
arbejdsfastholdelse af nydanskere. Vil 
du vide mere om mulighederne og have 
konkrete forslag til at komme i gang, så 
ring gerne til os. Du finder vores kon-
taktoplysninger på bagsiden af hæftet.

På www.nyidanmark.dk/Integrati-
onsservice kan du hente uddybende 
information om fastholdelsesredskaber 
og støttemuligheder i relation hertil.

God læselyst.

Integrationsservice 
Oktober, 2009



aKtUalItEt
En af de største samfundsmæssige 

udfordringer de senere år har været 
at sikre tilstrækkeligt med hænder 
på arbejdsmarkedet - både i de pri-
vate virksomheder og på de offentlige 
arbejdspladser. Den lange periode med 
økonomisk opsving har givet mange 
ikke-arbejdsmarkedsparate borgere, 
herunder ikke mindst mange nydan-
skere fra ikke-vestlige lande mulighed 
for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. 
Beskæftigelsesfrekvensen for ikke-vest-
lige indvandrere og efterkommere er 
steget fra 45 % i 2001 til 57 % i 2008.

den aktuelle sItuatIon  
på arbejdsmarkedet
Analysefirmaet LG Insight har det se-
neste år nøje fulgt tendenser i udstød-
ningsprocesser for etniske minoriteter 
fra ikke-vestlige lande på arbejdsmar-
kedet i kølvandet på den økonomiske 
afmatning. Baseret på specialkørsler 
fra Danmarks Statistik fremgår det, at 
ledigheden blandt nydanske medar-
bejdere det seneste år ikke er steget 
i samme grad som ledigheden blandt 
andre danske medarbejdere. 

Tendenser peger på, at ledigheden 
under den økonomiske afmatning 

særligt har ramt bestemte geografiske 
områder og branchetungt inden for 
bl.a. industri- og produktionserhverv, 
hvor andelen af nydanske medarbejdere 
er lavere end f.eks. inden for restau-
rations-, detail- og servicebranchen. 
Der kan være behov for at få foretaget 
analyser af lokale tendenser angående 
udstødningsprocesser fra arbejdsmarke-
det som afsæt for at træffe beslutninger 
vedrørende fastholdelsesindsatser.

I lyset af den fortsatte økonomiske afmat-
ning og stigende ledighed er der under 
alle omstændigheder grund til at ofre sær-
lig opmærksomhed på de svageste grup-
per og dårligst kvalificerede medarbejdere 
- herunder mange nyansatte nydanskere 
fra ikke-vestlige lande - som vil være i 
fare for at ryge ud af arbejdsmarkedet.

Særlige opmærksomhedspunkter omfatter: 

 Nyledige nydanskere, som ikke 
omfattes af den beskæftigelsesfaglige 
indsats i kommunerne ved overgang 
til selvforsørgelse uden dagpenge el-
ler kontanthjælp.  

 Nydanske unge under 30 år, som 
under højkonjunkturen er gået efter 

et job som alternativ til uddannelse, 
og som derfor ikke har noget at falde 
tilbage på ved ledighed.  

 Ledige nydanskere, som vender 
tilbage til det beskæftigelses- og 
sundhedsfaglige system med nedslid-
ningsskader, reaktiverede traumer, 
diabetes og generelle folkesundheds-
problematikker.

 Nydanske medarbejdere, som ikke får 
tilbudt eller tager imod arbejdsfast-
holdelsestilbud i form af f.eks. nedsat 
arbejdstid, intern omplacering, nye 
jobfunktioner, ændret arbejdsforde-
ling, uddannelsestilbud m.m.  

LG Insight’s undersøgelser understøttes 
af meldinger fra kommuner og aktører 
på sygefraværsområdet. Der er tenden-
ser, der peger i retning af, at antallet af 
nydanskere stiger i sygedagpengesyste-
met, og andelen med risiko for lang-
varig sygdom er større blandt etniske 
minoriteter. Tilsvarende tyder meget 
på, at færre sygemeldte nydanskere 
delvist raskmeldes, og flere mister til-
knytningen til dagpengesystemet under 
ledighedsperioder, hvorefter de overgår 
til kontanthjælpssystemet. 

de fremadrettede InItIatIver
En forstærket indsats i kommunerne, 
der kan sikre en tidlig indsats for at fast-
holde udsatte nydanske medarbejdere 
på arbejdsmarkedet, vil være styrket af 
et bredt og tværfagligt samarbejde med 
virksomhederne, sprogcentre, uddan-
nelsesinstitutioner, lægekonsulenter, 
arbejdsmedicinere m.fl. 

Det brede samarbejde kan sikre, at 
eventuelle ledighedsperioder bruges 
målrettet på uddannelse, sprogtilegnelse 
samt helbreds- og sundhedsfremmende 
aktivitet. 

Integrationsministeriet yder gennem 
projektet ”Etnisk Arbejdsfastholdel-
sesberedskab” (EA) støtte til Center 
for ArbejdsFastholdelse (CAF), der i 
partnerskab med Foreningen Nydan-
sker understøtter tværfaglige netværk 
og udvikling af redskaber til sikring af 
nydanske medarbejderes fastholdelse på 
arbejdsmarkedet. 

 



tta – tIlbage tIl arbejdet
Regeringen har med sin sygefraværs-
handlingsplan igangsat en lang række 
initiativer, herunder ”Det store danske 
TTA projekt”. Det overordnede formål 
er at nedbringe langtidssygefraværet 
og muliggøre en hurtigere og varig 
tilbagevenden til arbejdet for borgere på 
sygedagpenge. Projektet igangsættes i 
20 kommuner og løber fra 2010.

Under TTA projektet er der fokus på at 

videreudvikle metoder, der sikrer en tidlig 
tværfaglig afklaring og en øget koordine-
ring af parallelindsatser, hvilket vil kræve 
en tværsektoriel tilgang i jobcentrenes 
opfølgning på sygedagpengeområdet.

Under TTA projektet udvikles en vide-
reuddannelse af nøglepersoner i kom-
munerne - TTA koordinatorer - som 
skal stå for koordineringen af samarbej-
det mellem borger, jobcenter, virksom-
hed og sundhedssystem. Uddannelsen af 

TTA koordinatorerne vil blandt andet 
omfatte udvikling  af kompetence i 
håndtering af kulturmøder. 

mange handlemulIgheder
I de efterfølgende afsnit præsenteres 
en vifte af muligheder for at gå i gang 
med at styrke en fastholdelsesindsats for 
nydanske medarbejdere, der af forskel-
lige årsager kan være i fare for at miste 
deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

Mange indsatser kan iværksættes nu og 
her, mens andre kan tænkes ind frem-
adrettet i beskæftigelsesplaner for 2010 
og de efterfølgende år.

Kataloget indeholder en vifte af infor-
mation og inspiration til… 

 at imødegå sygefravær
 at bruge tværfaglig rådgivning
 at styrke brugen af kompetenceafklaring
 at styrke den beskæftigelsesrettede 

efteruddannelse
 at sikre den sproglige opkvalificering
 at øge brugen af mentorordninger
 at understøtte kulturforståelsen på 

arbejdspladsen
 at gå i dialog med virksomheder om 

mangfoldighedsledelse

Kataloget indeholder også henvisninger 
til støttemuligheder, og hvor man kan 
hente mere viden på de enkelte områ-
der. Parterne bag kataloget står selvføl-
gelig klar, hvis du har behov for mere 
information om mulighederne eller har 
brug for konkrete forslag til at komme 
i gang. 



der er et enormt integrationspo-
tentiale i små og mellemstore 

virksomheder. Disse virksomheder har 
sjældent integrationspolitikker eller 
mangfoldighedsstrategier, der er med til 
at sikre arbejdsfastholdelse af nydanske 
medarbejdere. Til gengæld har undersø-
gelser og erfaringer fra en besøgsrunde 
til mere end 1.300 virksomheder i 
2006 og 2007 vist, at virksomhederne 
er interesserede i at blive bedre til at 
skabe den gode arbejdsplads, hvor alle 
medarbejdere trives og udnytter deres 
fulde potentiale, udvikles og avancerer 
på lige fod. 

Udfordringen er, at de små og mellem-
store virksomheder ofte hverken har 
tid eller råd til at opsøge de aktuelle 
informationer om muligheder for hjælp 
og støtte i integrations- og fastholdel-
sesprocessen - f.eks. i relation til faglig 
og sproglig opkvalificering eller etable-
ring af mentorordninger. 

Der ligger med andre ord en opgave 
for kommuner og jobcentre i at sikre 
bedre information til virksomhederne 
om redskaber, støtte og finansiering til 
integration og fastholdelse af nydanske 
medarbejdere. En del af løsningen kan 

være etablering af en fastholdelsesturné 
i samarbejde med det lokale beskæftigel-
sesråd, hvor erfarne konsulenter afvikler 
besøg hos en række små og mellemstore 
virksomheder i lokalområdet. 

fastholdElsEstURNE 

fakta 

Foreningen Nydansker 
har i 2008 gennemført en 
fastholdelsesturné til 100 
virksomheder i Københavns 
Kommune i samarbejde med 
Det Lokale Beskæftigelsesråd 
(LBR). 

Du kan finde mere infor-
mation om indsatsen på 
hjemmesiden www.forenin-
gen-nydansker.dk/virk/fast-
holdelse.





fastholdElsEstURNE 
bedre InformatIon tIl vIrksomheder
 
”På trods af finanskrise og økonomisk afmatning, så tror jeg, at de små og 
mellemstore virksomheder har en rummelighed, som vi slet ikke gør os 
begreb om, hvis de blot får den nødvendige hjælp. Og jeg tror, Køben-
havns Kommune har mange tilbud om hjælp til virksomhederne, som de 
slet ikke kender til,” fortæller formand for Det Lokale Beskæftigelsesråd i 
Københavns Kommune, integrationsborgmester Jakob Hougaard.
 
Som formand for Det Lokale Beskæftigelsesråd har han været med til at 
finansiere en virksomhedsturne med fokus på fastholdelse af nydanske 
medarbejdere på små og mellemstore virksomheder. 

”Det Lokale Beskæftigelsesråd er blandt andet sat i verden for at gøre be-
skæftigelsesindsatsen mere lokal og mere virksomhedsnær og for at styrke 
det forebyggende arbejde for dem, der har en noget udsat tilknytning til 
arbejdsmarkedet. Derfor var det oplagt for os at støtte en virksomhedstur-
né, hvor erfarne konsulenter har besøgt op mod 100 små og mellemstore 
virksomheder,” forklarer han. 

Ifølge Hougaard gælder det for kommunerne om at få det uudnyttede po-
tentiale i spil. ”Vores udviklingspotentiale ligger i en langt bedre informa-
tion til virksomhederne om redskaber, støttemuligheder og finansiering 
fra kommunens side. For de små og mellemstore virksomheder kender 
ikke alle mulighederne, og de har hverken tid eller råd til selv at opsøge 
aktuelle informationer. Men efter et gratis, koncentreret og individuelt 
tilpasset besøg på virksomheden med fokus på den hjælp, det offentlige 
kan yde til integration og fastholdelse af nydanske medarbejdere, så for-
dobler de øjensynlig deres viden på området.”  

 
”vI fØler os bedre rustet”

For nogen er det uklart, hvad en virksomhedsturné 
med fokus på arbejdsfastholdelse bidrager til. Spør-
ger man nogle af de virksomheder, der har deltaget, 
er svaret til gengæld klart.

”Vi har sagt ja til et besøg af en konsulent, fordi vi 
er en mangfoldig arbejdsplads og gerne vil sikre et 
godt arbejdsmiljø, så vi kan fastholde vores gode 
medarbejdere. Vi oplever løbende udfordringer og 
vil gerne blive bedre til at håndtere mangfoldighe-
den. Med besøget føler vi os bedre rustet til opga-
ven,” fortæller Mette Nørregaard, leder af Egevol-
dens Børnehave. 

”Det har været værdifuldt for os at få en større 
viden om de redskaber og støttemuligheder, der fin-
des. Hvis man ikke kender til de eksisterende mu-
ligheder, opsøger man dem jo heller ikke,” fortæller 
Camilla Bangert, apoteker hos Rødovre Apotek. 



der er en tendens til at tænke, at 
enten er man syg, eller også er 

man rask. Men sådan behøver det ikke 
at være. En tværfaglig indsats tidligt i 
sygdomsperioden og et tæt samarbejde 
med arbejdsgiveren er et godt redskab 
til at afklare tvivl og bekymring hos den 
sygdomsramte medarbejder og dennes 
arbejdsgiver, der begge kan være usikre 
på, hvad der er forsvarligt, og hvad der 
reelt kan lade sig gøre. 

Når det gælder nydanske medarbej-
dere, kan der være særligt behov for 
information om muligheder, krav, 
rettigheder og håndtering af sygdom, da 
arbejdsmarkedserfaringen og kendska-
bet til ”systemet” kan være begrænset. 
Ligeledes kan der være skærpede krav 
til opmærksomhed på sproglig og ind-
holdsmæssig forståelse samt tydelighed 
omkring indbyrdes forventninger og 
aftaler.

Ved sygdom, der giver besvær med at 
klare det daglige arbejde, kan det være 
nødvendigt at trykke på en pauseknap 
- enten i form af delvist fravær eller i 
form af anden aflastning. Ved at justere 
på arbejdstid og arbejdsopgaver kan 
det ofte lade sig gøre at forhindre en 

fuldtidssygemelding. Hjælp til afklaring 
af tidshorisont, planlægning og perspek-
tiv betyder som regel, at der kan findes 
den nødvendige fleksibilitet på arbejds-
pladsen. I den forbindelse har mødet på 
virksomheden med en faglig vurdering 
og hjælp til tilrettelæggelse vist sig 
særligt velegnet. 

NEdBRINGElsE af sYGEfRaVÆR
stØttemulIgheder...
...er beskrevet i Lov om sygedagpenge, Lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats, Lov om Statens Voksenuddannelsesstøtte 
(SVU) og Lov om Voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse 
(VEU).

Lovgivningen indeholder flere redskaber, der enten enkeltvis 
eller i sammenhæng kan bruges til at skræddersy den helt 
rigtige løsning, så medarbejderens tilknytning til arbejdsmar-
kedet fastholdes. 

handlemulIgheder...
...kan omfatte en delvis sygemelding eller delvis raskmelding 
frem for en fuldtidssygemelding, hvis der er behov for at ned-
sætte arbejdstiden i en periode. Ved kronisk eller langvarig 
sygdom med et øget behov for fravær, kan man f.eks. lave en 
§ 56 aftale i henhold til Lov om sygedagpenge, hvor arbejds-
giver får sygedagpengerefusion fra første sygedag. Der kan 
være behov for at foretage en afprøvning af indhold, rytme, 
arbejdstid og omfang for at klarlægge, hvordan et fremtidigt 
job skal se ud, for at job og helbred hænger sammen. 

Personlig assistance er også en mulighed, hvis en funktions-
nedsættelse betyder behov for støtte af en anden til at vareta-
ge arbejdsopgaver, som medarbejderen har svært ved at klare 
eller klare alene. Hjælpemidler og indretning af arbejdsplads 
kan være afgørende for at blive i sin arbejdsfunktion. Det kan 
også være nødvendigt med tilførsel af kompetencer gennem 
tillæring eller uddannelse.





NEdBRINGElsE af sYGEfRaVÆR
fakta
 
Der er i 2009 kommet væsentlige æn-
dringer i Lov om sygedagpenge…

 Arbejdsgiver skal senest, når med-
arbejderen har været sygemeldt i 
4 uger, og med rimelig varsel, tage 
en samtale med medarbejderen. 
Samtalen skal omhandle, hvordan og 
hvornår medarbejderen genoptager 
arbejdet. Oplysninger der går videre 
til brug for jobcenterets opfølgning.

 
 I forbindelse med fravær og besvær 

med at klare det daglige arbejde 
kan der anvendes en muligheds-
erklæring. En mulighedserklæring 
udarbejdes i samarbejde med læge, 
arbejdsgiver og medarbejder og 
har fokus på de konkrete mulige 
arbejdsfunktioner.

 I forbindelse med fravær kan med-
arbejderen anmode arbejdsgiver 
om, at der udarbejdes en ”fasthol-
delsesplan” med henblik på at skabe 
holdbare arbejdsmæssige løsninger. 

De nye regler lægger op til et tæt og 
konkret samarbejde mellem borger, 
jobcenter, arbejdsgiver og praktise-
rende læge.

”det har vÆret InvesterIngen vÆrd”
 
”Jeg er glad for mit arbejde, og i dag kan jeg igen det samme som mine kolleger. Det er vigtigt 
for mig. Jeg vil gerne lære mere dansk, og jeg vil gerne tage uddannelsen som serviceassistent 
- hvornår starter den?,” spørger Mahmoud forventningsfuldt. Tidligere var udsigterne noget 
mere dystre. Vi spoler filmen tilbage. 

Mahmoud er flere gange mødt op på sin arbejdsplads for at passe sit job som serviceassistent 
på Esbønderup Sygehus trods stærke smerter over lænden og ned i benene. Hans arbejdsgiver 
tvivler på, at det er forsvarligt at lade ham arbejde og sender ham hjem, hvorefter han bliver 
fuldtidssygemeldt. Egen læge og hospitalslægen stiller diagnosen diskusprolaps, og en scanning 
skal afgøre om operation er nødvendig. Center for ArbejdsFastholdelse (CAF) bliver inddraget, 
og en speciallæge i arbejdsmedicin fastslår, at det vil være fornuftigt at anvende ventetiden op 
til scanningen aktivt med træning. Herfra starter Mahmoud et forløb med fysisk træning under 
vejledning af en fysioterapeut.

Scanningen fastslår sidenhen, at det ikke umiddelbart er nødvendigt at operere Mahmoud 
for diskusprolapsen. Der bliver derfor afholdt et møde på arbejdspladsen, hvor den nærmeste 
leder, øverste chef, fysioterapeuten og en socialfaglig konsulent deltager foruden Mahmoud 
selv. På mødet aftales en plan for Mahmouds delvise raskmelding og tilbagevenden til arbejdet. 
Han starter med afgrænsede arbejdsopgaver, og der aftales opfølgende møder på arbejdspladsen 
samt gradvis justering af arbejdstid med forsat plads til træning. 

”Vi står i dag med en fuldstændig rask medarbejder, der er dedikeret og loyal. Selvfølgelig har 
vi måttet sno os lidt i forbindelse med mødeskemaer og mandskab, men jeg synes bestemt, at 
det har været investeringen værd,” siger Anne-Marie Madsen, der er daglig leder af Serviceen-
heden på Hillerød Hospital.





tVÆRfaGlIGt saMaRBEJdE
det har vist sig, at en koordineret, 

systematisk og tværfaglig indsats 
virker i forhold til arbejdsfastholdelse af 
nydanske medarbejdere. 

Socialfaglig viden kombineret med 
arbejdsmedicinsk, psykologisk og 
fysioterapeutisk ekspertise er vigtige 
elementer i arbejdsfastholdelse. Erfa-
ringerne viser, at det ofte er en fordel 
at involvere relevante fagpersoner fra 
starten i et samarbejde om arbejdsfast-
holdelse. Tværfagligheden skal dog 
være fleksibel, så det i den enkelte 
situation kan afgøres, hvilke fagperso-
ner, der bør inddrages. En tværfaglig 
tilgang til indsatsen kan f.eks. betyde, at 
der hurtigt igangsættes træning i tiden 
op til en scanning eller i ventetiden på 
en operation, så sygeperioden anvendes 
aktivt. 

Regeringens Sygefraværshandlingsplan 
og Trepartsaftalen fra 2008 har oplistet 
39 initiativer, hvoraf det ene er ”Det 
store danske TTA projekt”, der fra 2010 
gennemføres i 20 af landets kommu-
ner. Formålet med projektet er at finde 
systemtekniske løsninger på etablering 
af en tidlig, tværfaglig og koordineret 
opfølgning på sygedagpengeforløb.

Et tæt samarbejde mellem kommune, 
virksomhed og praktiserende læge, 
herunder koordinering af indsatser, 
er væsentligt for, at der kan opnås en 
optimal anvendelse af arbejdspladsens 
ressourcer og en succesrig arbejds-
fastholdelse. Ny lovgivning omkring 
kommune, virksomhed og læges roller i 
forbindelse med sygdom hos medarbej-
dere er en oplagt lejlighed til at igang-
sætte indsatser, der understøtter dette 
(læs mere herom i forrige opslag). 

styrken I lokalt forankrede netvÆrk
 
Integrationsministeriet har ydet støtte til Center for Ar-
bejdsFastholdelse (CAF), der i partnerskab med Foreningen 
Nydansker har iværksat projektet ”Etnisk Arbejdsfasthol-
delsesberedskab” (EA). Projektet har til formål at udvikle og 
afprøve en række redskaber til sikring af arbejdsfastholdelse 
af nydanske medarbejdere. Projektet er startet i 2008 og 
løber frem til udgangen af 2011 og er baseret på et net-
værkssamarbejde mellem seks kommuner, virksomheder, 
praktiserende læger og en række lokale aktører. 

Der er ofte mange professionelle involveret omkring den 
enkelte medarbejder, der er i fare for at miste sin tilknyt-
ning til arbejdsmarkedet. Det er dokumenteret, at et koor-
dineret samarbejde og kommunikation mellem kommune, 
virksomhed, praktiserende læge og øvrige involverede 
aktører er afgørende for sikring af arbejdsfastholdelse.  
Derfor forankres udviklingsarbejdet i EA projektet i de 
lokale netværk faciliteret af Center for ArbejdsFastholdelse. 

Erfaringerne fra EA projektet viser allerede nu, at aktø-
rerne igennem netværket får det nødvendige overblik over 
relevante støttemuligheder, og gennem forståelsen for de 
andre deltagende aktørers funktioner styrkes brugen af de 
ordninger og værktøjer, der allerede eksisterer. 

Læs mere på hjemmesiden www.c-a-f-e.dk.





 
”når jeg trÆner og arbejder, har jeg det godt” 

Nura har gennem sit ansættelsesforløb som rengøringsassistent haft flere perioder med sygedage på grund af nakke- 
og skuldersmerter. Hun har arbejdet som rengøringsassistent siden 2000 og fået diagnosen slid. Hendes arbejdsgiver 
har imidlertid ønsket at bibeholde ansættelsesforholdet, såfremt Nura vil gå ned i tid eller kan få et fleksjob. 

Via et samarbejde med CAFs (Center for ArbejdsFastholdelse) tværfaglige team bliver der derfor afholdt et møde 
med arbejdsgiveren for at afdække, om der kan samarbejdes om nye muligheder for arbejdstilrettelæggelse, mens 
medarbejderen får supplerende træning via CAFs fysioterapeut. Sammen med Nura, hendes ledere, fastholdelses-
konsulenten fra jobcenteret, en arbejdsmediciner, en fysioterapeut og en konsulent fra CAF bliver der aftalt en 
handlingsplan, som løbende skal evalueres for at sikre, at arbejdsopgaver og arbejdstid harmonerer. 

For at sikre at Nura udfører arbejdsstillingerne korrekt, bliver der tilbudt ergonomisk vejledning i brugen af et andet 
moppesystem, som virksomheden råder over i forvejen. For at støtte det helbredsmæssige bliver der gennemgået øvel-
ser med fysioterapeuten. Øvelserne skal udføres hver dag derhjemme, og der bliver igangsat træning i varmtvandsbas-
sin en gang om ugen. ”Jeg fik et hæfte med nogle øvelser af min reumatolog, men jeg synes kun jeg fik flere smerter. 
CAFs fysioterapeut viste mig, hvad jeg gjorde forkert, og det har været rigtig godt. Varmvandsbassinet gør, at jeg har 
mulighed for at slappe af i min krop. Jeg håber, at jeg får det bedre, så jeg kan arbejde længe,” fortæller Nura.

Sideløbende samarbejder arbejdsmedicineren med den praktiserende læge, og Nura får mulighed for at fortsætte på 
en delvis sygemelding med 20 timers arbejde for samtidig at vurdere effekten af den fysiske træning og brugen af 
det nye moppesystem. Det bliver drøftet, hvordan Nura kan opkvalificeres til en anden jobfunktion, hvis tiltagene 
ikke har den ønskede effekt. I den forbindelse bliver der arrangeret et møde med en uddannelsesvejleder fra Vok-
senvejledningsnetværket til en drøftelse af uddannelsen som serviceassistent. 

På nuværende tidspunkt profiterer Nura af træningen og har øget sine arbejdstimer til 37 timer. Derudover er hun 
blevet skrevet op til at tage uddannelsen som serviceassistent med sproglig støtte via et tilbud fra arbejdsgiveren. 



KoMPEtENCEafKlaRING 
Når det handler om at sikre ledige 

flygtninge og indvandreres første 
indtræden i arbejdsstyrken, har afkla-
ring af borgerens kompetencer været i 
fokus i en årrække. Det er for længst er-
kendt, at den højtuddannede flygtning 
eller indvandrer skal sikres mulighed 
for at udnytte de medbragte kompe-
tencer - og den uudannede skal have 
papir på, hvad han eller hun reelt kan. 
Har man slet ingen papirer, er det også 
vigtigt at få dokumentation for, hvad 
man reelt kan og magter.

Kompetenceafklaring med henblik på at 
sikre fastholdelse af medarbejdere, der 
allerede er ansat, går et skridt videre, 
nemlig i forhold til at understøtte 
virksomhedernes udvikling af arbejds-
styrken. 

Nogle medarbejdere har måske brug 
for kompetenceafklaring forud for valg 
af efteruddannelse, men kompetence-
afklaringen kan også bruges til at sikre 
dokumentation og tæt opfølgning på 
udsatte grupper af medarbejdere, som 
er kommet sidst ind på arbejdsmarke-
det under højkonjunkturen, herunder 
traumatiserede flygtninge, uuddannede 
kvinder fra ikke-vestlige lande og grup-

per af unge med minoritetsbaggrund.
 
En kompetenceafklaring kan være med 
til at synliggøre, hvor der eventuelt er 
et gab mellem medarbejderens kompe-
tencer og de krav, der stilles i jobfunk-
tionen. Det kan samtidig bidrage til at 
afgøre, hvordan kompetenceudviklin-
gen for den enkelte medarbejder bør 
foregå, og hvad den skal indeholde. 
Fokus på kompetenceafklaring er med 
andre ord et oplagt springbræt for med-
arbejderudvikling og igangsættelse af en 
fastholdelsesindsats. 

vurderIng af medbragte kompetencer
Den formelle vurdering og anerkendelse af medbragte uddannelser 
finder sted i CIRIUS, som er en styrelse under Videnskabsministeriet. 
Men ét er papir, noget andet er praksis.  

Der er udviklet mange typer afklaringsforløb og konkrete værktøjer, 
der kan bidrage til kompetenceafklaring. Ét eksempel er Kompetence-
kortet, der er udviklet til brug for vurdering og dokumentation af de 
reelle kompetencer i relation til en konkret jobfunktion. Kompeten-
cekortet udstedes af jobcenteret som myndighed. Specialfunktionen 
for den Etniske Beskæftigelsesindsats (SEBI) tilbyder undervisning og 
konsulentbistand i brugen af Kompetencekortet. 

andre kompetenceafklarIngsmulIgheder  
Med Lov om udbygning af anerkendelse af realkompetencer inden 
for voksen- og efteruddannelse fra 2007 kan en borger få vurderet og 
anerkendt sine realkompetencer, så det bliver lettere at få adgang til et 
relevant tilbud inden for voksen- og efteruddannelserne. Den enkelte 
får med loven ret til kompetencevurdering, som i øvrigt er gratis for 
kortuddannede, og vurderingen foretages altid i forhold til de enkelte 
uddannelsers mål og adgangskrav. Anerkendelsen kan udmøntes i et 
uddannelses- eller kompetencebevis, den enkelte kan tage med sig.

Loven gælder blandt andet i relation til den Grundlæggende Voksen-
uddannelse (GVU) og Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU).
Realkompetencevurderinger gennem voksen- og efteruddannelsessy-
stemet er oplagte at tage i anvendelse som afsæt til at sikre fastholdelse 
af medarbejdere og opstille nye mål for kompetenceudviklingen.
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Yderligere information om …

...den formelle anerkendelse af medbragte 
uddannelser findes på CIRIUS’ hjemme-
side www.ciriusonline.dk/anerkendelse

...brugen af kompetencekortet findes på 
SEBI’s hjemmeside www.bmetnisk.dk

...realkompetencevurdering findes på Un-
dervisningsministeriets hjemmeside www.
uvm.dk 

På hjemmesiderne findes også en række 
konkrete cases med eksempler på in-
dividuelle forløb og succesfuld brug af 
værktøjerne.

”nu ved vI, hvad der skal tIl”

Tue Birn har travlt i sit hastigt voksende rengøringsfirma Birn’s Rengøring. Ansvar for 
økonomi og ledelse, opsøgende salg, ansættelse, instruktion af nye medarbejdere samt 
vikarer ved sygdom døgnet rundt. Men Tue vil gerne skabe en arbejdsplads med menne-
skelige værdier og fastholde sine medarbejdere. 

Startskuddet er blevet et kursus i kompetenceafklaring, også kaldet Individuel Kompe-
tencevurdering (IKV), hvor medarbejderne har fået afklaret deres kompetencer inden 
for rengøring og dansk af lærere fra det lokale AMU-center og Voksenuddannelses-
centeret. På den baggrund er der blevet fastlagt et uddannelsesprogram, som skal sikre 
medarbejdernes udvikling og fastholdelse. Programmet til Birn’s Rengøring har samlet 
set bestået af strategisk sparring til ledelsen, kompetenceafklaring af medarbejderne og 
plankurser med støtte fra en sproglærer.
 
Kurset i kompetenceafklaring viste, at medarbejderne manglede grundlæggende viden 
inden for brug af rengøringsmidler på forskellige overflader samt anvendelse af redska-
ber og maskiner. Samtidig var der behov for sproglig støtte, fordi halvdelen af medar-
bejderne har anden etnisk baggrund end dansk. Det lokale AMU-center tilrettelagde 
herefter et rengøringskursus over 10 eftermiddage, og det lokale sprogcenter bidrog med 
en sprogunderviser, så de tosprogede medarbejdere kunne få hjælp til opgaveløsningen. 

”Uddannelsesforløbet har givet mere engagerede og loyale medarbejdere, som er blevet 
bedre til at vælge de rigtige midler og doseringer. De er mere forsigtige, fordi de kender 
midlernes kemiske virkning. De passer bedre på sig selv og kundernes ting, hvilket blot af-
føder krav om flere hjælpemidler som fx klude, vogne og forlængerstænger. Nu ved vi også 
mere om, hvad der skal til for at udvikle og fastholde medarbejderne,” fortæller Tue Birn. 





KoMPEtENCEUdVIKlING
I nogle tilfælde handler fastholdel-

sesindsatsen om at udfylde det gab, 
der kan være mellem medarbejderens 
kompetencer og de krav, der stilles på 
arbejdspladsen. Kompetenceudvikling 
kan derfor både anvendes til at fast-
holde medarbejderen i en jobfunktion, 
hvor kravene ændrer sig, til at udvide 
jobområdet eller til at flytte medarbej-
dere over i andre jobfunktioner. 
 
Kompetenceudvikling er også et godt 
redskab i de situationer, hvor medar-
bejderen på grund af sygdom har svært 
ved at klare sin nuværende jobfunktion, 
og hvor nye færdigheder kan genskabe 
balance mellem helbred og arbejde.

Kompetenceudvikling kan have fokus 
på opkvalificering af medarbejderens 
almene, faglige, sproglige og personlige 
kvalifikationer. Voksenuddannelses-
systemet rummer et væld af efterud-
dannelsesmuligheder. Faktum er, at 
relevante kurser og efteruddannelse gi-
ver motiverede og kvalificerede medar-
bejdere, og virksomheden får mulighed 
for at rekruttere og omplacere medar-
bejdere internt på arbejdspladsen. 

kompetenceudvIklIng vIa amu
AMU (Arbejdsmarkedsuddannelse) er 
et efter- og videreuddannelsessystem 
for ufaglærte og faglærte, som det er 
værd at ofre særlig opmærksomhed, 
fordi AMU tilbyder over 2.500 forskel-
lige kurser inden for mange brancher. 
AMU giver bevis for hvert fuldført 
kursus. Beviser som er anerkendt på 
landsplan og kan give merit på andre 
uddannelser. AMU giver mulighed for 
at kombinere faglig og sproglig opkva-
lificering og tilbyder kurser udviklet 
specielt til flygtninge og indvandrere.

Aktuelt er 10-11 % af kursisterne på 
AMU to-sprogede. Langt de fleste går 
på de ordinære AMU-kurser. Det er dog 
muligt at etablere fleksible uddannelses-
forløb for nydanske medarbejdere, hvor 
man kombinerer ordinære AMU-kurser 
med de AMU-kurser, som er udviklet 
til flygtninge og indvandrere. Der kan 
f.eks. etableres overlap mellem forløbets 
faglige kurser og AMU’s kurser i dansk 
som andetsprog, hvor faglæreren og 
sproglæreren begge medvirker under 
dele af uddannelsen. 

De fleste AMU-udbydere har uddan-
nelseskonsulenter med ansvar inden-

for forskellige brancheområder. Disse 
konsulenter kan med fordel inddrages i 
den konkrete tilrettelæggelse af skræd-
dersyede uddannelsesforløb.
 
Det store udbud af uddannelser kræver 
ofte, at jobcenteret og virksomheden ret 
præcist ved, hvad de går efter. Det kan 
derfor betale sig for jobcentret at være 
i dialog med AMU-udbyderne om det 
lokale arbejdsmarkeds behov. 
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Støttemuligheder i forbin-
delse med voksenuddannelse 
er beskrevet i Lov om Statens 
voksenuddannelsesstøtte 
(SVU) og Lov om Voksen- og 
efteruddannelsesgodtgørelse 
(VEU) samt i Lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats.

Støtten kan gives til f.eks. for-
beredende voksenundervisning 
(FVU), specialundervisning for 
voksne, erhvervsrettet voksen-
uddannelse samt uddannelse 
på folkeskole-, gymnasialt eller 
videregående niveau. 

Lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats indeholder også 
støttemuligheder i form af 
vejledning, opkvalificering, 
optræning og revalidering 
efter en individuel vurdering. 
Redskaber der også kan 
anvendes til brug for en aktiv 
sygemelding og sikring af til-
knytning til arbejdsmarkedet.



loyale medarbejdere og stØrre fleksIbIlItet 
 
Lindstrøm Lager er en lagervirksomhed, der ud over opbevaring også står for pakning 
og distribuering af kundernes varer. Virksomheden i Hillerød har 12 medarbejdere, og 6 
forskellige nationaliteter er repræsenteret. Et faktum der har gjort det oplagt for virksom-
heden at indgå i et netværk i tilknytning til projektet EA - Etnisk Arbejdsfastholdelsesbe-
redskab.

”Vi er en virksomhed, som arbejder inden for et område, der er meget konjunkturafhæn-
gigt - også når det kommer til muligheder for at fastholde arbejdskraft. Ved at igangsætte 
og sætte fokus på kompetenceudvikling af mine medarbejdere bilder jeg mig ind, at 
medarbejderne vil vælge at blive hos os, når der igen bliver mangel på arbejdskraft”, siger 
direktør Lars Lindstrøm. 

I forbindelse med virksomhedens deltagelse i det lokale netværk med fokus på arbejds-
fastholdelse af nydanske medarbejdere, blev direktør Lars Lindstrøm opmærksom på de 
muligheder, der er for opkvalificering af hans medarbejdere. ”Vi afholdte et møde på 
virksomheden, hvor en uddannelsesvejleder orienterede om potentielle kurser, proce-
durer og finansieringsmuligheder. Det har været en øjenåbner i forhold til, hvad jeg som 
arbejdsgiver kan iværksætte for at udvikle og holde på mine medarbejdere,” fortæller Lars 
Lindstrøm. 

Den fremadrettede handlingsplan for medarbejderne på Lindstrøm Lager indebærer i 
første omgang yderligere opkvalificering af danskkundskaber. Det skal ske med henblik 
på, at medarbejderne kan levere bedre service over for kunderne, men også for at kunne 
igangsætte IT-undervisning, så medarbejderne kan håndtere en fremtidig opgradering af 
lagersystemet. Herudover ønsker Lars Lindstrøm at tilbyde gaffeltruckcertifikat, så med-
arbejderne kan være mere fleksible i forhold til, hvilke jobfunktioner de kan varetage i 
virksomheden.  
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Udbydere: Der findes cirka 130 udbydere 
af Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU). Find 
dem på hjemmesiderne www.ug.dk og www.
uddannelsesadministration.dk

Forudsætninger for deltagelse: Kursusdelta-
ger skal have bopæl (cpr-nr.) eller arbejde i 
Danmark. Ved ordinære AMU-kurser uden 
supplerende dansk kræves der tilstrækkelige 
danskkundskaber til, at deltageren har ud-
bytte af undervisningen (normalt et niveau 
svarende til Prøve i Dansk 2). Ved de særlige 
kurser for Flygtninge og indvandrere kræves 
der et elementært danskniveau - minimum 
svarende til Prøve i Dansk 1 eller 2.

Økonomi: På alle kurser er der en deltager-
betaling på mellem 550 kroner og 850 kroner 
per 37 timer. (Priser pr. 1. januar 2009). På 
de enkelte AMU-kurser målrettet flygtninge 
og indvandrere er beløbet 550 kr. Deltagerne 
kan ansøge om VEU-godtgørelse efter gæl-
dende regler. Mange virksomheder vælger at 
betale normal løn til medarbejderen under 
kurset, og VEU-godtgørelsen udbetales så til 
arbejdsgiveren. I nogle tilfælde har deltage-
ren ret til kost og logi under kurset. Læs mere 
om VEU-godtgørelse på www.veug.dk

Lovgivning om AMU: Relevant lovgivning 
om AMU findes på Undervisningsministeri-
ets hjemmeside www.uvm.dk.





sPRoGlIG oPKValIfICERING 
halter sproget hos den nydanske 

medarbejder, handler det om at få 
kørt medarbejderen ordentligt i stilling 
ved hjælp af sproglig opkvalificering. 
Det har betydning for såvel den faglige 
udvikling som det sociale miljø – for-
hold der hver især har betydning for 
arbejdsfastholdelse. 

Der findes tilbud på danskundervisning, 
som dækker enhver medarbejders specifik-
ke behov – fra produktionsmedarbejderen 
uden danskkundskaber til den danskta-
lende ingeniør. Måske er der behov for, at 
medarbejderen forbedrer sit danskniveau 
inden deltagelse i de nødvendige, faglige 
kurser, som giver adgang til nye arbejds-
opgaver - og som kan bidrage til at sikre, at 
medarbejderen bliver fastholdt.

Der er efterhånden udviklet en bred 
palet af muligheder for dansksprog-
lig opkvalificering og undervisning. 
Virksomhedsforlagt danskundervisning, 
sprogmentorforløb og e-læringskurser 
er blot nogle af de redskaber, der er at 
trække på. En del af udfordringen ligger 
i, at kommunen/jobcenteret får udbredt 
kendskabet til, hvilke muligheder de lo-
kale virksomheder har for at iværksætte 
sproglig opkvalificering. 
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Udbydere af danskundervisning: Danskuddannelse udbydes på landets ca. 60 
sprogcentre. En samlet oversigt over sprogcentre kan findes på www.ug.dk. 
Herudover kan Voksenuddannelsescentre (VUC) tilbyde undervisning i 
f.eks. dansk som andetsprog. VUC og andre uddannelsesinstitutioner ud-
byder også kurser i FVU-læsning (Forberedende voksenundervisning), som 
søges af en del flygtninge og indvandrere. Endelig findes der i AMU-uddan-
nelserne danskkurser, som i øvrigt kan kombineres med og støtte op om de 
faglige kurser (se evt. forrige opslag).

Resten af 2009 har sprogcentrene mulighed for i samarbejde med virksom-
heder at ansøge om midler i Integrationsministeriets pulje ’Grundkursus i 
arbejdsmarkedsdansk’. Der kan tilrettelægges fleksible kurser for helt ned til 
6 personer i op til 70 timer.

Økonomi: Alle, som har ret til danskuddannelse, får undervisningen finan-
sieret af bopælskommunen i op til 3 år. Kommunen kan vælge at tilbyde 
undervisning ud over den 3-årige periode. Kommunen kan opkræve gebyr 
for personer, som ikke er omfattet af Integrationsloven.
Deltagelse i FVU-læsning er gratis, mens der på VUC og AMU betales et 
deltagergebyr.

Lovgivning og vejledning om danskundervisning: På Integrationsministeriets 
hjemmeside www.nyidanmark.dk findes yderligere information om dansk-
uddannelse samt om Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. Læs mere om FVU 
og AMU på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk.





styr på tÆnder, tal og alfabet
 
”Der er noget, der kikser i kundekontakten og telefonpasningen”. Sådan lød meldingen, da 
Sprogcenter Vejle blev kontaktet af en af kommunens jobkonsulenter. Jobkonsulenten hen-
vendte sig til sprogcentret på foranledning af en tandlægeklinik, hvor man oplevede, at praktik-
forløbet for den fagligt dygtige bosniske klinikassistentelev Vesna ikke fungerede helt optimalt. 
Tandlægen tog derfor kontakt til sin elevs bopælskommune med henblik på at afklare mulighe-
derne for at opnå støtte til opkvalificerende danskundervisning. Jobkonsulenten viste sig at være 
meget indstillet på at yde støtte til danskundervisning for at fastholde Vesna i hendes uddannel-
sesforløb.

Efter at kontakten til sprogcentret var etableret, blev klinikken besøgt af en lærer. Læreren 
brugte en formiddag på at snakke med tandlægen og med Vesna selv, og de kunne begge fortælle 
om en fagligt dygtig elev, der klarede sig rigtig godt under skoleforløbene og var glad for sin ud-
dannelse. Der var blot disse udefinerbare kiks i patientkontakten - både i forbindelse med kon-
takten før og efter behandling og ved telefonpasning. Sprogcentrets lærer var samme formiddag 
med som observatør under de forskellige arbejdssituationer for at prøve at danne sig et billede af 
Vesnas sproglige kompetencer og eventuelle problemer.

For læreren stod det hurtigt klart, at nogle af Vesnas vanskeligheder ville kunne løses på ganske 
få timer, hvor hun skulle have 100 % styr på alfabet og tal. Vesna havde også brug for et ud-
videt ordforråd i forbindelse med klargøring af patienter inden behandling og til situationer 
efter behandling, hvor hun skulle give patienten råd og vejledning om god tandhygiejne. I det 
undervisningsforløb, som blev tilrettelagt for Vesna, blev der også sat fokus på, hvilke uformelle 
hverdagstemaer Vesna med fordel kunne tage op som en del af den almindelige smalltalk med 
patienterne. Vesna blev tilbudt et undervisningsforløb på i alt 14 timer, som bopælskommunen 
finansierede.

Forløbet har samlet set været en investering på cirka 10.000 kr., som ganske givet har medvirket 
til, at Vesna er kommet til at trives endnu mere i arbejdet som klinikassistent og i dag - efter 
endt uddannelse - fortsat er ansat i samme klinik.



MENtoRoRdNINGER
Mentorordninger har vist sig at være 

et effektivt redskab i beskæftigel-
sesindsatsen - også når det handler om 
at fastholde nydanske medarbejdere på 
arbejdspladsen. 

Mentorordninger kan med fordel 
anvendes, når en ansat har behov for 
ekstra tid og opmærksomhed for at 
blive integreret og fastholdt på arbejds-
pladsen. Mentoren yder f.eks. praktisk, 
faglig, social, kulturel eller sproglig 
støtte. Mentorordninger kan imidlertid 
også anvendes som et redskab til fast-
holdelse af udenlandske arbejdstagere 
og deres familier. 

En mentorordning medvirker ofte til, 
at udfordringer, usikkerhed og gnid-
ninger bliver overvundet samtidig med, 
at der bliver skabt sociale relationer på 
arbejdspladsen. Alt sammen forhold, 
der øger chancen for, at medarbejderen 
bliver i jobbet.

fakta 

En del mentorordninger er etableret alene på 
baggrund af frivillige indsatser, men brugen af 
mentorer er de senere år også blevet et populært 
og efterhånden også gennemprøvet redskab, 
hvortil der ydes økonomisk støtte efter Lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats og Lov om integra-
tion af udlændinge.  
 
Der kan ydes støtte til en mentorfunktion i alle 
tilfælde, hvor en borger har brug for en mentor 
til at opnå eller fastholde beskæftigelse. Mentor-
ordningen kan anvendes til introducerende og 
fastholdende aktiviteter på en virksomhed eller 
en uddannelsesinstitution eller som støtte ved 
deltagelse i andre beskæftigelsesrettede aktivi-
teter. Endelig kan mentorfunktionen nu også 
anvendes som støtte til aktiviteter, der ligger 
udenfor arbejdspladsen eller uddannelsesinstitu-
tionen. Afgørende for anvendelsen er, at det skal 
være en del af en beskæftigelsesrettet indsats.

Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats (CABI) 
præsenterer et helt tema udelukkende med 
nyheder om og overblik over lovgivning, viden 
og praksis på mentorområdet på hjemmesiden 
www.cabiweb.dk/mentor.  
 





 ”vI har savnet nogle danske venner”
 
Mentorfamilier bidrager til, at udenlandske arbejdstagere og deres familier føler sig 
hjemme i Danmark - på arbejdsmarkedet og i fritiden. Det viser erfaringer fra Forenin-
gen Nydanskers projekt ”Mentorfamilier på arbejdspladsen”, hvor udenlandske arbejds-
tagere og deres familier bliver koblet til danske familier for at sikre, at de falder godt til, 
og at medarbejderen bliver på arbejdspladsen. 

”Det er vigtigt for den udenlandske medarbejder at blive indlemmet i det lokale net-
værk. Man kan sagtens komme til at bo i et lokalområde, hvor det kan være svært at 
komme ind på livet af hinanden. De nydanske medarbejdere vil gerne vide mere om 
danskere og have indsigt i den almindelige danske hverdag,” fortæller projektleder Mar-
tina Christensen fra Siemens Flow Instruments, der er blandt de ti virksomheder, der 
deltager i projektet. 

Resultaterne fra mentorfamilieprojektet er allerede til at aflæse. ”Vi kan simpelthen 
se, at det giver glade ansigter. Familierne mødes mere, end jeg havde regnet med. For 
mange har det også været et mål at blive bedre til dansk, og sprogligt set giver det et godt 
udbytte, når familierne mødes og snakker henover middagsbordet,” fortæller Martina 
Christensen. Projektet giver medarbejderne et øget netværk - både på og uden for ar-
bejdspladsen. ”Familierne mødes parvis men også på tværs af hinanden til fællesarrange-
menter. Flere af vores medarbejdere fortæller, at det er rart, når man går ned af gangen 
eller sidder i kantinen, at man så pludselig kender flere medarbejdere.” 

Det kan Neda Afraz, som er en af de involverede udenlandske medarbejdere, godt nikke 
genkendende til. ”Det betyder noget for arbejdsmiljøet og derfor min glæde ved at 
arbejde. Vi har savnet nogle danske venner, når vi nu bor i Danmark. Næste weekend 
kommer vores mentorfamilie til middag hos os, og vi glæder os allerede!” fortæller hun.

 
en sIkker landIng  
på arbejdspladsen
 
Generelt har kommunerne gode 
erfaringer med at støtte medarbejdere 
i perioden efter en ordinær ansættelse 
med en mentorordning. Den er med 
til at sikre, at medarbejderen får en 
ekstra blød landing på arbejdspladsen.
 
I mange kommuner oplever man, 
at den ordinære ansættelse efter et 
forløb med praktik og løntilskud kan 
skabe usikkerhed hos både den nyan-
satte og hos virksomheden. Mentor-
ordningen anvendes som en del af et 
’efterværn’, der kan bruges op til et år 
inde i en ordinær ansættelse. Den er 
med til at sikre, at problemer tages i 
opløbet, og at medarbejderen derfor 
fastholdes på arbejdspladsen. 



KUltURfoRstÅElsE
som følge af succesen med at få ny-

danskere ind på arbejdsmarkedet er 
personalegrupperne på mange arbejds-
pladser blevet mere etnisk mangfoldige. 
Flere arbejdspladser oplever derfor et 
behov for øget viden om kulturmøder 
og håndtering heraf. Det skal sikre 
jobtilfredshed, et godt og produktivt 
arbejdsmiljø samt bruger- eller kun-
detilfredshed. Alt sammen forhold der 
styrker sandsynligheden for arbejdsfast-
holdelse af den enkelte medarbejder.

Manglende indsigt, gensidige fordomme 
og forudindtagelser kan være kilder 
til forbehold, misforståelser og i sidste 
ende dårlig trivsel. Erfaringer fra flere 
arbejdspladser, der gerne vil gøre en 
indsats for at fastholde nydanske med-
arbejdere, viser, at det er en fordel at 
opkvalificere ledelse og personale med 
henblik på at opnå en bedre kulturfor-
ståelse. Ved at arbejde med kulturfor-
ståelse kan man skabe en konstruktiv 
dialog omkring forståelse af egen og 
andres kulturelle og etniske forskellig-
hed, og den betydning det får for kom-
munikationen og samarbejdet. 

En stor del af hverdagen på en arbejds-
plads er styret af uskrevne regler - for-

hold som vi tager for givet og opfatter 
som selvfølgeligheder. Uskrevne regler 
er ofte svære at gennemskue for nytil-
komne kolleger, og det kan få alvorlige 
konsekvenser for det sociale arbejds-
miljø, hvis man træder ved siden af. Der 
ligger derfor også i fastholdelsesøjemed 
en væsentlig opgave i at formulere, syn-
liggøre og kommunikere det uskrevne 
på den enkelte arbejdsplads.



plads tIl forskellIghed I Ældreplejen
 
Både ledelse og medarbejdere på det københavnske ple-
jehjem Slottet har deltaget i projektet ”Plads til forskel-
lighed – Etnisk mangfoldighed i ældreplejen”. Målet er, 
at ældreplejen udvikles til at tilgodese ikke blot hr. Han-
sen men også fru Ramdas’ behov, og at medarbejdere 
og ledelse bliver i stand til at håndtere etnisk mangfol-
dighed i medarbejdergruppen som en ressource. Trivsel 
blandt medarbejderne er nemlig afgørende for, at alle 
gode ressourcer bliver fastholdt på arbejdspladsen. 

”Et kursus i interkulturel kompetence giver rum for at 
stille spørgsmål - og få svar. For mig som leder har det 
givet en del aha-oplevelser om mine medarbejdere - om 
deres baggrund og kompetencer. Det giver mig mulig-
hed for at bruge flere af deres kompetencer og i bredere 
sammenhænge, og det tror jeg også skaber bedre trivsel 
på jobbet,” fortæller Karin Anker, der er ledende afde-
lingssygeplejerske på plejehjemmet.

Træning i kulturforståelse fører ofte til en bedre hånd-
tering af mødet med andre kulturer, men som Karin 
Anker understreger, så handler kulturel kompetence 
ikke kun om viden om andre kulturer, men også om 
bevidsthed om ens eget ståsted og egne reaktionsmøn-
stre. ”Den bevidsthed er vigtig, når man skal samarbejde 
med andre, der er forskellig fra en selv. Hvad er ens 
egne behov, og hvad kan de andres behov måske være? 
Man bliver også opmærksom på, at der måske ikke altid 
er den store forskel i behov, som vi før gik og troede,” 
fortæller hun. 

 
 
trIvsel kommer Ikke af sIg selv

Hos rengøringsfirmaet Ida Service vil 
ledelse og ansatte gerne blive bedre til 
at inkludere og fastholde deres nydan-
ske medarbejdere. Inspirationen har de 
fået fra et projekt om kulturmøder på 
arbejdspladser i Danmark kaldet DAKU. 
 
”Vi har medarbejdere med mange forskel-
lige baggrunde, og det er vigtigt at være i 
stand til at håndtere det bedst muligt. At 
opnå en bedre kulturforståelse har været 
lidt af en øjenåbner i forhold til at forstå, 
hvordan kulturen spiller ind - og også 
hvornår den ikke gør,” fortæller Karina 
Jensen, driftstræner hos IDA Service. 

Arbejdspladsen har nu taget de persona-
lepolitiske retningslinjer op til revision, 
og konkret er arbejdspladsen f.eks. 
begyndt at forholde sig til, hvad man 
gensidigt kan stille af krav, når der er 
Ramadan. ”Jeg tror, det giver mere til-
fredse medarbejdere, og at det medvirker 
til fastholdelse af medarbejderne. Det er 
vigtigt, at medarbejderne oplever, at vi 
arbejder for at skabe et inkluderende ar-
bejdsmiljø, og at de ikke hele tiden løber 
panden mod muren, bare fordi de har 
en anden kulturel baggrund end dansk,” 
udtaler Karina Jensen.  



MaNGfoldIGhEdslEdElsE
Undersøgelser viser, at virksomhe-

der, der scorer højt på mangfoldig-
hedsindsatsen, opnår en højere grad 
af medarbejdertilfredshed og dermed 
større loyalitet og øget fastholdelse af 
medarbejdere.

Mangfoldighedsledelse er med til at 
rette opmærksomhed mod de kompe-
tencer, den nydanske ansatte har, og 
hvordan virksomheden kan bruge dem 
som et aktiv. Mangfoldighedsledelse 
rummer samtidig positive og løsnings-
orienterede tilgange til eksempelvis 
medarbejdere med begrænset arbejds-
evne og andre kollegaer vis kompeten-
cer bedst foldes ud og fastholdes, hvis 
virksomheden har fokus på at skabe et 
inkluderende miljø.  

Bevidst mangfoldighedsledelse vil med 
andre ord ofte styrke incitamentet 
til samarbejde mellem virksomhed, 
kommune og jobcenter, og kendskab 
til mangfoldighedsledelse ude blandt 
virksomhederne vil derfor være en klar 
gevinst for kommunen. Erfaringer viser, 
at kommuner, der tager initiativ til dia-
log, virksomhedsnetværk eller konkrete 
projektinitiativer med mangfoldigheds-
ledelse som omdrejningspunkt, veksler 

dette til revitaliseret virksomheds-
samarbejde og nye muligheder ikke 
mindst til gavn for borgere på kanten af 
arbejdsmarkedet.

arbejdsplads tIl nye danskere 

I 2007 lancerede regeringen mangfoldighedsprogrammet 
”Arbejdsplads til nye danskere”. Mangfoldighedsprogram-
met, som primært har sigtet mod at hjælpe små og mellem-
store virksomheder til rekruttering af nydanskere og med at 
opnå erfaringer med mangfoldighedsledelse, løber frem til 
2011. 

Programmet henvender sig til både offentlige og private 
virksomheder og berører virksomheder over hele landet 
- blandt andet gennem en virksomhedsturne med besøg på 
over 1300 virksomheder. Mangfoldighedsprogrammet har 
herudover iværksat en række konkrete initiativer under 
overskifter som f.eks. ”Fra virksomhed til virksomhed”, Fra 
leder til leder”, ”Fra medarbejder til medarbejder”, ”Ledelse 
af mangfoldighed i offentlige virksomheder” og ”Religion på 
arbejdspladsen”.  

På Integrationsministeriets hjemmeside www.nyidanmark.
dk findes der information om de konkrete initiativer, om 
mangfoldighedsledelse, svar på praktiske spørgsmål og gode 
råd og erfaringer fra en række virksomheder.





kommunale partnerskaber åbner mulIgheder

Ti forskellige kommuner har deltaget i projektet Virksom.nu, der er baseret på etablering 
af lokale partnerskaber. Formålet har været at skabe øget beskæftigelse og fastholdelse af 
nydanskere ved at udbrede kendskabet til mangfoldighedsledelsesværktøjer og strategisk 
CSR (Corporate Social Responsibility) blandt kommunens virksomheder.

Med de lokale jobcentre som hovedaktør blev en række aktører på integrationsområdet 
inviteret til at mødes med repræsentanter fra erhvervslivet. Sammen skulle de sætte fokus på, 
hvordan de lokale virksomheder, med hjælp fra de lokale aktører, kan øge fokus på mangfol-
dighedsledelse og CSR, og hvilken positiv effekt det har på virksomhedens bundlinje. 

Igennem workshops fik virksomhederne mulighed for blandt andet at stifte bekendtskab 
med tilbud fra uddannelsesinstitutioner og sprogcentre, der kan bidrage til øget arbejds-
fastholdelse, og høre om andre virksomheders positive oplevelser med mangfoldighedsle-
delse og udbytte af samarbejdet med jobcenteret.

PlejeGribskov er blandt de lokale arbejdspladser, der har taget et konkret initiativ som 
følge af invitationen fra det lokale jobcenter.  

”Jeg er glad for, at Gribskov Kommune i forbindelse med vores engagement i Virksom.nu fik 
sat fokus på mangfoldighedsledelse. Med den indsigt vi har opnået, er det f.eks. lykkedes os 
at få de øvrige kollegaer til at se mulighederne i vores ordblinde og læsesvage kollega. Vi har 
sammen fundet de løsninger, der gør det muligt at bruge hans indlysende evner. Uden at have 
fokus på mangfoldighedsledelse havde det nok også været svært for os at få kollegastaben til 
at støtte op om vores nydanske medarbejdere i rengøringen og plejen. Teamlederne sørger for 
at gøre den ekstra indsats, der skal til for at skabe en god stemning. Jeg er ikke i tvivl om, at 
mangfoldighedsledelse er et værdifuldt værktøj til fastholdelse, der får mig og kollegerne til at 
tænke innovativt,” fortæller Birgitte Møller, HR konsulent hos PlejeGribskov.
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