Etablér et tværkommunalt samarbejde og få succes med IGU
TVÆRKOMMUNAL VIRKSOMHEDSSERVICE ER VEJEN FREM, HVIS VI SKAL
LYKKES MED INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSEN
______________________________________________________________________

Kære kommune
De første erfaringer med IGU-ordningen har vist betydelige udfordringer med at sikre
uddannelsesindholdet i IGU-forløbene, da de relevante AMU-kurser og kursuspakker alt
for ofte aflyses. Udfordringerne skyldes primært at VEU-centrene ikke har fået tilstrækkeligt tilmeldinger til, at de enkelte AMU-kurser eller kursuspakker er blevet afholdt.
Dette har de facto betydet at IGU-eleverne ikke har modtaget den planlagte undervisning.
Hertil kommer, at virksomhederne ofte er tilbageholdende over for IGU, da forløbene
kræver en stor indsats af den enkelte virksomhed i forhold til at udarbejde IGU-aftaler
og undervisningsplaner.
Ved at etablere et tværkommunalt samarbejde omkring IGU, kan kommuner samle sine
IGU-elever og dermed sikre, at de nødvendige kurser oprettes. Derudover vil samarbejde og erfaringsudveksling på tværs af kommuner styrke virksomhedskonsulenternes
kompetencer og skabe forbedret virksomhedsservice.
HVAD KAN VI HJÆLPE JER MED?
Foreningen Nydansker tilbyder processtøtte til etablering af samarbejde mellem to eller
flere nabokommuner med fokus på at skabe succes med IGU. Det konkrete indhold af
en sådan aftale tager udgangspunkt i kommunernes lokale ønsker og behov, men her
gives et overblik over hvilke aktiviteter, der som oftest vil være relevante:


Sikring af uddannelsesindhold gennem koordination
Vi forestår koordination med AMU-udbydere og/eller VEU-centre omkring opstart
af tværkommunale IGU-hold inden for relevante brancher. Dette sikrer, at kurserne
afholdes og skaber kvalitet i de enkelte IGU-forløb til gavn for alle parter.



Etablering af tværkommunale, branchespecifikke virksomhedsnetværk
Disse netværk vil være inden for brancher med lave indgangsforudsætninger og

gode jobmuligheder for målgruppen, hvori praktik- og elevpladser samt jobåbninger kan formidles til den bedst egnede kandidat. Derudover giver netværkene virksomhederne mulighed for at dele erfaringer med IGU. Foreningen Nydansker kan
tilbyde at bidrage med relevante oplæg og kurser, fx uddannelse af IGU-værter, interkulturel kompetence, god modtagelse med mere.


Udvikling af branchespecifikke IGU-planer
Ved at udvikle kvalitetssikrede IGU-planer inden for relevante brancher, hjælper vi
kommune, virksomhed og borger til effektivt at udarbejde gode IGU-aftaler og uddannelsesplaner. Planerne opstiller en overskuelig struktur for det toårige IGUforløb og konkretiserer brancherelevante kompetencemål og uddannelsesindhold.
Planerne kan i øvrigt være et effektivt redskab for kommunerne til at skabe et godt
match mellem virksomhed og IGU-elev og for virksomhederne til løbende at vurdere IGU-elevens progression.

NÆSTE SKRIDT
Ønsker I som kommune at høre nærmere om pris og vilkår for tværkommunale samarbejder om IGU, eller ønsker I at gå i dialog om en lokalt tilpasset model for samarbejde
med jeres nabokommuner, så er I velkomne til at kontakte projektleder på IGU, Sofie
Havn Jensen via mail shp@foreningen-nydansker.dk eller telefon 3338 6205.
Med venlig hilsen
Torben Møller-Hansen
Direktør i Foreningen Nydansker
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