EVALUERING AF
COPENHAGEN
HOST PROGRAM
PROJEKTPERIODEN 2016-2019

Indhold
Sammenfatning					4
Indledning		 			5
Resultater		 			6

Projektbeskrivelse				8
Baggrund					9
Formål						10
Organisering					11
Foreningen Nydansker				12
Programmets struktur				14
Målgruppe					19
Økonomi						19
Projektdeltagere					20

Evaluering af projektets karrierematch 24
Branchespecifik viden				

28

Hjælp til CV og ansøgninger				

30

Professionelt netværk 				33
Det danske arbejdsmarked og dansk arbejdskultur

December 2019
Udarbejdet af
Emma Froma Feil, Julie Isabella Lima & Peter Raunkjær Christensen
Layout af
Lisa Vinther
Center for Beskæftigelse, Sprog og Integration,
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen,
Københavns Kommune
Kontaktoplysninger
20 33 71 65 | cphhostprogram@kk.dk

36

Motivation og support				38

Evaluering af projektets kulturmatch

40

Øve dansk					44
Udvide sociale netværk				46
Forbedret kendskab til byen				

48

Events						51

Konklusion						54
Anbefalinger					58

Sammen
fatning

Indledning
Copenhagen Host Program
er et integrationsprogram
med formål om at tiltrække
og fastholde internationale
borgere i København.
Den nytilkomne borger
bliver i programmet tilkoblet
en frivillig vært, der i en 6
måneders periode hjælper
vedkommende med at finde
kompetencesvarende arbejde
eller med til at falde til socialt
og kulturelt. Programmet
havde sin begyndelse i 2011
og har i alle årene frem kørt
på baggrund af støtte fra
Københavns Kommune. I
programmet matches der
årligt 250 internationale
borgere, og efterspørgslen på
at deltage har de sidste par år
været stigende.

Copenhagen Host Program
samarbejder med Foreningen
Nydansker som er ansvarlige for
de frivillige værter. Desuden har
projektet etableret samarbejde
med diverse kulturinstitutioner,
herunder Nationalmuseet,
Statens Museum for Kunst samt
Union (Verdenskulturcentret).
Ved budgetforhandlingerne
i 2019 blev der desværre
ikke bevilliget penge til at
fortsætte programmet, hvorfor
programmet lukker ned ultimo
2019.
Rapporten evaluerer projektet
i perioden januar 2016 –
december 2019, hvor der er i
alt er blevet matchet ca. 1000
par. Der evalueres kun på de
afsluttede match.
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Resultater
Rapporten viser, at programmet har opnået rigtig flotte
resultater og effekter.
Mange nytilkomne kommer hurtigt i
kompetencesvarende arbejde og føler sig derudover
bl.a. bedre inkluderet i København, har udvidet deres
netværk og har opnået øget kendskab til det danske
arbejdsmarked.
Overordnet viser rapporten
følgende resultater
• Langt størstedelen (95 %
i 2016 og hele 100 % i
2019) synes det har været
gavnligt eller meget gavnligt
at mødes med deres vært.
• Hele 100 % vil helt bestemt
anbefale programmet til
andre (2019). I 2016 var
tallet 94 %.
• Størstedelen af
matchparrene har været
matchet i 6 måneder eller
mere. En stor del (45,2 %
i 2016 og 50 % i 2019) af
deltagerne har fortsat
kontakt efter de 6 måneder.
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For karrieredelen gør følgende
resultater sig gældende:
• I 2019 er 47% af de
adspurgte internationale
borgere kommet i
kompetencesvarende
arbejde efter blot 6
måneder. Det er er tal der
er steget fra 39 % i 2016.
• 95% af de nyankomne
(2019) mener, at de
har opnået deres mål
om at forbedre deres
jobansøgninger og CV. En
tal der foreløbigt er faldet
en anelse fra 96,4 % i 2016.

For kulturdelen gør følgende
resultater sig gældende:
• 86% mener, at de er blevet
bedre til at tale og forstå det
danske sprog (2019). I 2016
kunne 100 % af deltagerne
sige ja til dette.
• 86% har haft succes med at
udvide deres sociale
netværk (2019). Et tal der
ikke har rykket sig betydeligt
fra 84.6 % i 2016
• Som noget nyt, måler vi i
2019 også på, om
programmet har haft en
positiv indvirkning på den
nytilkomnes lyst til at blive
boende i København. Det
svarer hele 71% foreløbig ja til.
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Baggrund

Projekt
beskrivelse

I 2016 blev København kåret af Global
Talent Competitiveness Index (GTCI) som
den bedste by til at tiltrække og fastholde
internationale talenter. I den forbindelse
foretog GTCI en række beregninger som
kan være med til at belyse vigtigheden af at
investere i den internationale målgruppe.
GTCI’s tal viste blandt andet, at 81% af de
familier der kommer til Danmark, bliver efter
5 år, hvis partneren finder et arbejde, men at
samme tal falder til 68%, hvis partneren ikke
finder et arbejde.
Dette understreger vigtigheden af at give
nytilkomne internationale borgere de
bedste muligheder for at falde til og hjælpe
ægtefælden i arbejde. Desuden viste GTCI’s
rapport, at højtuddannede internationale, der
medbringer familie, bidrager med 2.2 mio.
kr. til de offentlige finanser i løbet af 10 år.
Der er altså samlet set gode argumenter for
at investere i at hjælpe de internationale som
flytter til København.
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Formål

Organisering

Copenhagen Host Program har til formål at hjælpe
internationale borgere i kompetencesvarende beskæftigelse,
samt at fastholde de internationale familier som har bosat
sig i København. Dette opnås via match mellem nytilkomne
internationale borgere og frivillige københavnske værter.

Projektet er forankret i
Jobcenter Integration (JCI),
under Center for Beskæftigelse
Sprog og Integration (CBSI) i
Jobcenter København.

Projektet har seks hovedformål

Her er projektkoordinatoren
for projektet og projektets
øvrige medarbejdere
også ansat. Afdelingen
har integrationsansvaret
for borgere omfattet af
integrationsloven i Københavns
Kommune og er dermed i
kontinuerlig kontakt med de
nytilkomne internationale
borgere.

1. At hjælpe internationale borgere i kompetencesvarende
arbejde eller uddannelse
2. At hjælpe internationale borgere til at finde og engagere
sig i professionelle netværk
3. At formidle kendskab til danske normer, værdier og kultur
til internationale borgere
4. At hjælpe internationale borgere med at finde og
engagere sig i sociale netværk
5. At formidle muligheder for at internationale
borgere kan forbedre deres danskkundskaber

Projektkoordinatoren er
overordnet tovholder for
projektet og har derudover
ansvaret for at informere,

registrere, forberede, følge op
og evaluere på de nytilkomne
internationale deltagere i
projektet. Kontakten til de
nytilkomne sker via kolleger
i JCI, International House
Copenhagen, de københavnske
sprogskoler, events,
Copenhagen International
Citizen Service Center, diverse
medier og via forskellige
kulturhuse og foreninger.
Der er oprettet en side på
København Kommunes
hjemmeside samt på
International House’s
hjemmeside, en Facebookside samt en LinkedIn gruppe,
så borgerne selv kan udsøge
information om projektet og
tilmelde sig online.

6. At gøre det lettere og mere attraktivt for internationale
arbejdstagere og deres familier at bosætte sig og blive i
København
Succeskriterierne for projektet måles via en
spørgeskemaundersøgelse der sendes ud til de nytilkomne
deltagere efter endt match.
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Foreningen
Nydansker
Projektets primære
samarbejdspartner er
Foreningen Nydansker.
Foreningen Nydansker er en
nonprofitorganisation som i
over 21 år har arbejdet aktivt
for at gøre mangfoldighed
til en ressource og gevinst
i dansk erhvervsliv. I
samarbejde med danske
virksomheder, kommuner,
ministerier og frivillige
sætter organisationen
fokus på potentialet i
mangfoldighed og skaber
rammer for en vellykket
og arbejdsmarkedsrettet
integration, der skaber værdi
og vækst for samfundet.
I relation til Copenhagen Host
Program står Foreningen
Nydansker for den anden
del af projektets deltagere,
nemlig de frivillige værter.
Organisationens
erhvervsmentorkorps
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har et unikt samarbejde
med det danske erhvervsliv,
hvilket muliggør coorporate
volunteering, hvor en del af
værternes mentoropgaver
ligger i arbejdstiden.
Foreningen Nydanskers
korps af frivillige tæller i
skrivende stund hele 750
værter som repræsenterer
mere end 400 virksomheder
i hovedstadsområdet. Især
IBM, Implement Consulting
Group, Mærsk, Nordea, Novo
Nordisk, Novozymes, DTU og
Ørsted leverer mange frivillige
til korpset.
En rundspørge foretaget af
Foreningen Nydansker viser
at virksomhederne blandt
andet bidrager fordi det styrker
medarbejdernes fokus og viden
om mangfoldighed som en

ressource på arbejdspladsen.
Programmet er altså med
til at sikre, at de danske
virksomheder får øjnene op
for det store potentiale af
højkvalificeret arbejdskraft
som de internationale udgør.
En målgruppe som flere
virksomheder måske i
første omgang afskriver pga.
kulturelle barrierer.
Helt konkret har Foreningen
Nydansker ansvaret for
at forberede de frivillige
værter på matchforløbet
ved at registrere dem,
afholde introduktionskurser,
interviewe dem, foretage
selve matchet mellem den
internationale borger og
værten, samt at følge op på
matchforløbene via værten.

Programmets
struktur
Projektet er, som nævnt
tidligere, todelt for at sikre,
at vi i programmet både kan
hjælpe de nytilkomne borgere
som har brug for hjælp til at
finde kompetencesvarende
arbejde, samt de der har et
arbejde, men har svært ved at
falde til socialt og kulturelt.
Efterspørgslen er størst på
at blive matchet med en
karrierevært, hvilket nok skal
ses i lyset af, at mange af de
nytilkomne borgere som vi
møder i jobcentret, står uden
arbejde.
I 2019 blev 80% af det samlede
antal af deltagere f.eks. matchet
med en karrierevært mod 20%
kulturmatch.
I et karriereforløb får den
nytilkomne ofte sparring
omkring vedkommendes CV
og ansøgning så det opdateres
efter danske standarder,
samt sparring omkring, hvilke
muligheder den internationale
borger har for at søge
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kompetencesvarende arbejde
indenfor den pågældende
branche. Den fagspecifikke
rådgivning er essentiel,
hvorfor vi gør en dyd ud af at
matche den nytilkomne med
en karrierevært, der har en
lignende uddannelse eller som
befinder sig indenfor samme
branche.
Kulturværtsprogrammet
har anderledes fokus på
det kulturelle og sociale
aspekt af integrationen og på
fastholdelse af internationale
borgere i København. I et
kulturforløb matches den
nytilkommende med en
lokal vært på baggrund af
fælles interesser og personlig
karakter.
I spørgsmålet om fastholdelse
og integration spiller
sproget en væsentlig
rolle, da de manglende
dansksprogskundskaber
ofte bliver en hæmsko i
forhold til at få et job, og
i forhold til at finde sig til

rette i en ny by. Derfor er
der i et kulturværtsforløbet
ofte fokus på at lære dansk,
hvor den nytilkomne kan
øve sine danskkundskaber
med værten, få hjælp til
dansklektier, oversættelse af
officielle papirer og få hjælp til
at opsøge andre steder/tilbud
hvor vedkommende kan øve
videre.
Et kulturværtsforløb har
derudover ofte fokus på, at den
nytilkommende skal opleve
København og lære byen at
kende.
Begge af projektets dele er
opbygget som en peer-topeer model, hvis styrke er, at
den nytilkomnes behov er i
fokus. Ligeledes er det op til
den nytilkomne og værten
selv af definere og strukturere
forløbet, så det tilgodeser
begges øvrige planer og private
forhold.
Når hvert forløb er unikt og
selvbestemt af de to deltagere,
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gøres der meget ud af den
indledende proces, for at sikre
gunstige match. Inden den
nytilkomne sendes over til
Foreningen Nydansker for at
blive matchet, deltager denne
først i et introduktionskursus
enten på hold eller individuelt,
hvor projektets præmisser
gennemgås grundigt. Til
introduktionskurserne drøftes
også deltagernes forventninger
til og refleksioner over det
kommende forløb. Før dette,
har hver deltager grundigt
udfyldt et profilskema med data
om sig selv og vedkommendes
erhvervserfaring eller
fritidsinteresser som udgør
udgangspunktet for det
efterfølgende match.

Det forventes at parrene
mødes en gang i måneden
som minimum. Hvor de
mødes bestemmer de selv,
men i karriereforløbene kan
det give god mening at mødes
på værtens arbejdsplads, da
den nytilkomne herved får set
en potentiel arbejdsplads og
måske bliver præsenteret for
et par af værtens kollegaer.

Når et forløb er igangsat,
er det som udgangspunkt
selvkørende, men
projektmedarbejderne
er behjælpelige med at
strukturere forløbet og finde på
aktiviteter.

Når et forløb afsluttes efter 6
måneder, udfylder deltagerne
en slutevaluering, som
omhandler både det enkelte
forløb og projektet som
helhed.

Der følges løbende op på
forløbene efter 1 måned,
3 måneder og 5 måneder.
Opfølgningerne sker
telefonisk eller via mail og er
med henblik på at forebygge
eventuelle udfordringer, men
også at sikre kontinuitet i
forløbene.

“I think having regular
meetings with a host helps to
keep a consistent focus and
feeling of progression”
[Deltager 2018]
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Målgruppe
Projektet har nytilkomne
internationale borgere som
målgruppe.
For at være med skal borgeren
have boet i Danmark i mindre
end 5 år, planlægge at blive
i Danmark i minimum et
år eller være omfattet af
integrationsloven. Borgerne
skal desuden være bosat i
Københavns Kommune, da
programmet af finansieret af
Københavns Kommune.
Stort set alle de nytilkomne
udlændinge er omfattet af
integrationslovens § 2.2, 2.3
eller 2.4 (Familiesammenførte,
flygtninge, EU-borgere,
greencard holders,
internationale studerende,
arbejdstagere, au-pairs og
medfølgende ægtefæller).
De borgere der er omfattet
af integrationsloven, har
Jobcenter Integration under
Jobcenter København
integrationsansvaret for, hvilket
muliggøre en kontinuerlig og
naturlig rekruttering.
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Økonomi
Projektet fik sin nuværende
4-årige bevilling tilbage i
2016 ved de kommunale
budgetforhandlinger.
Bevillingen lød på i alt 6
mio. kr. svarende til en årlig
bevilling på 1,5 mio. kr.
I den 4-årige projektperiode
er der indgået samarbejde
med Foreningen Nydansker,
som årligt får 750.000 kr. for at
matche 250 nytilkomne med
frivillige værter.
De resterende 750.000
kr. p.a. går til at lønne de
medarbejdere som er ansat
til at drive programmet i
kommunen.
Vi har i alt været ansat
en projektleder, en
projektkonsulent og en
studentermedhjælper, og
har i perioder også haft en
praktikant tilknyttet.
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Projektdeltagerne
Copenhagen Host Program har kørt succesfuldt siden 2011. For
dog at gøre nærværende evaluering så aktuel som muligt beror
denne evaluering sig på den nyeste data fra deltagere i perioden
januar 2016 – december 2019.

Køn
Programmets deltagere for 2019 fordeler sig med
en overvægt af kvindelige deltagere (75%) overfor
mandlige deltagere på (25%). I 2016 var fordelingen til
sammenligning: 47% mænd og 53% kvinder, altså en
langt mere ligelig fordeling.
En mulig antagelse er i denne sammenhæng, at
greencardordningens ophør har medvirket til faldet i
antal mandlige nytilkomne, da greencardholderne oftest
var mænd. Dertil kommer at langt hovedparten af de der
kommer hertil som medfølgende ægtefælder er kvinder,
hvilket kan være med til at forklare den ulige fordeling af
mænd og kvinder.

Nationalitet

Langt størstedelen af deltagerne i programmet er i 2019
under 40 år. Den største gruppe er mellem 30-39 år
(52%). Den næststørste aldersgruppe blandt
respondenterne er mellem 25-29 år (30%). Langt over
hovedparten af deltagerne er således i den arbejdsdygtige
alder og er stadig i starten af deres karriere.
Disse tal har kun rykket sig ganske få procentpoint siden
2016. Her var 53% af deltagerne mellem 30-39 år og
30,5% mellem 25-29 år.

Programmets deltagere er af forskellig nationalitet.
Kigger vi på tallene fra 2019, så er de tre bedst
repræsenterede kontinenter Europa (46%), Asien
(23%) og Sydamerika (16%). Til sammenligning var
det i 2016 Asien (48%), Europa (35%) og Afrika
(6%). Hvor Asien før var det kontinent hvor vi modtog
flest nytilkomne deltagere fra, så er det altså i dag
Europa. Dette har formodentlig noget at gøre med at
greencardordningen i mellemtiden er blevet nedlagt. I
dag kommer mange hertil fra Sydamerika, hvilket måske
hænger sammen med, at der er politiske uroligheder i
flere af de Sydamerikanske lande.

Figur 1 ved siden af viser tallene for 2019.

Figur 2 på næste side viser tallene for 2019.

Alder
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[Figur 1: Aldersfordelingen i 2019]
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[Figur 2: Fordeling af nationaliteter i 2019]

[Figur 3: Fordeling af opholdsgrundlag i 2019]

Uddannelse
Opholdsgrundlag
Kigger vi på deltagernes opholdsgrundlag, så er
størstedelen af deltagerne fra 2019 i Danmark som EUborgere (42%), herefter følger medfølgende ægtefæller
(27%) og familiesammenførte (20%). Tallene ser en del
anderledes ud for 2016. Her er størstedelen af deltagerne
her som greencardholdere (38%), efterfulgt af EUborgere (29%) og medfølgende ægtefælder (17%).
Figur 3 ved siden af viser tallene for 2019.
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Deltagerne i programmet er generelt højtuddannede.
Kigger vi på tallene fra 2019, så har 67% af alle
deltagerne som minimum en kandidatgrad, og 26% har
som minimum en bachelorgrad.
Uddannelse kan spille en væsentlig rolle, da projektets
karriedel har til formål at facilitere muligheder for at
deltagerne finder arbejde der er kompetencesvarende
ud fra både uddannelse og erfaring. Inden for nogen
fag kan det være svært at finde arbejde med kun
en bachelor, hvorfor det høje antal deltagere med
kandidatgrad, er med til at sikre at flere ender i arbejde
indenfor mentorforløbets 6 måneder.
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Evaluering af
projektets
karrierematch

Er man ny i landet og
jobsøgende har man ofte
brug for hjælp til at forstå
jobsøgningskulturen og
det danske arbejdsmarked.
I programmet matcher
vi de nytilkomne
internationale borgere med
en karrierevært indenfor
samme fag som kan hjælpe
og vejlede vedkommende
ift. jobsøgningen.
Karriereværter bistår
således med fagspecifik
rådgivning i forhold til det
danske arbejdsmarked,
herunder hvordan man

udarbejder et godt CV ud fra
danske dogmer, hvordan et
jobinterview typisk foregår
samt specifik viden om,
hvordan man søger job
indenfor den pågældende
branche.
Inden deltagerne bliver
matchet, skal de udfylde
et spørgeskema, hvori de
bliver adspurgt om deres
forventninger til forløbet.
Ud af 15 mulige
målsætninger skal de vælge
tre som samtidig fungerer
som konkrete delmål for
mentorforløbet.

25

De seneste fire år har deltagerne især valgt følgende delmål for
forløbet
• At få et bedre kendskab til min specifikke branche
(2016: 78%, 2017: 44%, 2018: 41%, 2019: 47 %)
• At forbedre mine chancer for at finde et job
(2016: 86%, 2017: 65%, 2018: 61%, 2019: 55%)
• At forbedre mine muligheder for at etablere og
deltage i professionelle netværk
(2016: 82%, 2017: 50%, 2018: 49%, 2019: 49%)
• At forbedre mine ansøgninger og mit CV
(2016: 63%, 2017: 31%, 2018: 36%, 2019: 37%)
• At forbedre min jobsøgningsstrategier
(2016: 85%, 2017: 34%,2018: 30%, 2019: 33%)
Følgende afsnit har til hensigt at belyse nogle af de essentielle
gevinster det har, at have en karrierevært.

[Figur 4: Før-spørgeskema for karriere, 2019]
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Branchespecifik
viden
Rigtig mange af de
internationale borgere som
kommer til København, har
lange uddannelser i bagagen.
Som nævnt tidligere havde
hele 67% af deltagerne i 2019
således det der svarer til
en kandidatgrad. Ikke desto
mindre kan det være en jungle
at finde rundt i, hvor man skal
starte sin jobsøgning.
Presserende spørgsmål kan
være; ”hvilke virksomheder
kan jeg søge hos?”, ”hvad
kræver forskellige stillinger
af kvalifikationer?” ”hvordan
fanger jeg arbejdsgivers
opmærksomhed med
mit CV?” eller ”hvad kan
jeg forvente i løn”? Her er
karriereværtens kendskab til
det danske arbejdsmarked
værdifuld for den nytilkomne
borger, da værten kan agere
rådgiver og komme med svar
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til mange af disse spørgsmål ud
fra egne erfaringer.
Den fagspecifikke viden
går igen i alle de følgende
elementer, da alle fag og
brancher har deres egne
dogmer og implicitte regler,
hvad der som nytilkommen kan
være meget svært at afkode. Af
samme grund gøres der meget
ud af at matche den nytilkomne
med en karrierevært, der er så
tæt på den ønskede branche
som muligt.
På den måde arbejder
projektet målrettet på at skabe
de bedste forudsætninger
for, at den nytilkomne får
den nødvendige hjælp til
‘oversættelsesarbejdet’
i forhold til at forstå,
hvordan man søger
kompetencesvarende arbejde
indenfor den specifikke
branche.

“The program allowed me to
connect with my host who has
knowledge of the job market
in my particular field. The host
was able to elaborate on the
necessities that go with applying
for jobs in the finance sector”
[Deltager 2019]

“My career host provided firsthand insight into Danish job
market in the engineering field
and provided encouragement and
support along the way”
[Deltager 2018]

Hjælp til CV og
ansøgninger
Når deltagerne, inden forløbet
påbegyndes, bliver spurgt
ind til, hvad de ønsker at få ud
af programmet, svarer rigtig
mange, at de ønsker hjælp
til at forbedre deres CV og
ansøgninger (2019: 37%).

Af de 37% som har sat
CV og ansøgning som et
hovedmål for forløbet,
svarer 95% at de i høj grad
eller nogen grad har opnået
dette mål

[Figur 5: Fordeling af deltagernes opnåelse
af deres hovedmål]
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De fleste ved hvor vigtigt et
førstehånds indtryk er, og
som jobsøgende er dit CV og
din ansøgning ofte din første
interaktion med virksomheden.
Derfor er det også vigtigt at
disse kommunikerer, hvad du
gerne vil have dem til, på den
bedst mulige måde.
At skrive CV og ansøgninger
kan betragtes som en videnskab
i sig selv, og kan koste mange
frustrationer, hvis man ikke
formår at knække koden.
I Danmark har vi en
underforstået regel om, at vi
gerne vil have et billede på
CV’et, så vi kan se hvem vi har
med at gøre, hvilket står i stor
kontrast til bl.a. USA og mange
andre steder.
Samtidigt sætter vi i Danmark
pris på, at ansøgerens
motivationer og kompetencer
er skrevet ud i ansøgningen,
hvor man andre steder i højere
grad udlæser kvalifikationer
på baggrund af uddannelser,
diplomer og kurser.

For nytilkomne borgere fra
andre baggrunde og kulturer, kan
det være svært at navigere i disse
implicitte regler for, hvordan
man skriver CV og ansøgninger
i Danmark. Hvor langt må CV’et
fx være? Hvad er formålet med
den motiverede ansøgning som
mange ikke kender fra deres
hjemland? Og skal man virkelig
ændre i sit CV og sin ansøgning
hver eneste gang man søger et
nyt job?
Karriereværtens rådgivning og
rettelser til ens CV og ansøgning,
er ofte den forskel der skal til,
førend at man går fra at sende
CV og ansøgninger, til at man
bliver indkaldt til en jobsamtale.
Citatet herunder er et eksempel
på, hvad man kan få ud af at
have en karrierevært. Citatet
viser, hvordan man aktivt kan
arbejde på forskellige delmål,
som skridt på vejen ift. at
komme tættere på at lande i et
kompetencesvarende arbejde:
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“It was very beneficial for me because my career
host has the same educational background as
me and a lot of experience within the industry.

Professionelt
netværk

At the beginning of the job search, I was a little
bit overwhelmed by all the possibilities, which
popped up after graduation. My host was a
really great help and guided me throughout the
job search. He helped me figure out what my
personal strengths and weaknesses were, what
I would like to work with, and which companies
and job positions would fit me.
He really helped me get a clear picture of what
kind of work, I actually wanted to do.

49% havde i 2019 det som
mål i ved det indledende
spørgeskema, at de gerne vil de
gerne vil have hjælp til at
etablere et professionelt

netværk. Af de 49% svarer hele
85% at de i høj grad eller i nogen
grad har fået hjælp til at opfylde
dette delmål:

Then he shared his knowledge about the Danish
job market and industry. He also gave me
good advices on how I can adjust my CV and
cover letter. After a while, I started to go to job
interviews. Afterwards he gave me good advices
regarding the procedure and the do’s & don’ts
at a job interview.
He always encouraged me to give it my best! It
was really motivating to have someone on your
side. Especially, if I was a little bit down after an
interview that didn’t go well - he cheered me up,
so I kept on going. All in all, my career host was
an awesome mentor and I’m really happy that I
got the chance to participate in the Career Host
Program and to get to know him”

[Deltager, 2018]
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[Figur 6: Fordeling af deltagernes opnåelse
af deres delmål]

Erhvervslivet i Danmark er i
høj grad præget af, at det er et
netværksbaseret arbejdsmarked.
Som nytilkommen international
borger kan det derfor være
svært at indtræde på det
danske arbejdsmarked uden

netværk - hverken socialt eller
professionelt. Af samme grund
har mange af programmets
deltagere det som mål at få en
karrierevært, som enten kan
dele ud af sit eget netværk, eller
hjælpe dem med at opbygge
deres eget.
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I de fleste match, er
karriereværten positivt stemt
overfor at dele sit professionelle
netværk. I disse tilfælde er det
en af værtens fornemmeste
opgaver at formidle de
kontakter som den nytilkomne
ikke selv har adgang til. Ofte sker
det ved at værten kender nogen
indenfor en virksomhed som
den nytilkomne har interesse i,
og derved kan videreformidle
den internationale borgers
kontaktinformation. Hvis
kontakten går gennem
værten, får den nytilkomne
et forspring og undgår en
anonym position, hvor man
blot er en blandt mange
som tilgår vedkommende,
f.eks. på LinkedIn. Den
personlige kontakt vægter, i
et arbejdsmarked som det
danske, langt tungere, og den
nytilkomnes chancer for at blive
set øges.
Flere værter ønsker dog ikke
uden videre at dele ud af deres
eget netværk.

Der kan være forskellige årsager
til dette, men som oftest bunder
det i, at de selv har arbejdet
hårdt for at udbygge netværket,
og ikke ønsker at sætte det
over styr. Nogle gange handler
det om, at værten først skal
lære mentee at kende. Andre
gange siger værten nej til at ville
dele ud af sine kontakter, for i
stedet at hjælpe mentee med at
opbygge sit eget professionelle
netværk. Det kan f.eks. være
at hjælpe den nytilkomne
med, hvordan man griber
den indledende kontakt an,
ved at tage med til forskellige
netværksarrangementer,
gennemlæse mails, arrangerer
et kaffemøde o. lign.
Gennem et match med en vært
med samme professionelle
baggrund får den nytilkomne
den indledende hjælp til at
skabe sig eget professionelle
netværk. Denne hjælp er for
mange nytilkomne ganske
uvurderlig og essentiel i
jobsøgningsprocessen.

I Copenhagen Host Program
arbejdes der også aktivt for
at programmets deltagere
skal have mulighed for at
netværke med hinanden, og
som deltager i programmet
har man adgang til et unikt
netværk af nuværende og
tidligere programdeltagere.
Som deltager i programmet
opfordres man bl.a. til at melde
sig ind i Facebookgruppen
‘Copenhagen Host Program’,
der fungerer som forum
for nuværende og tidligere
programdeltagere og som på
nuværende tidspunkt har 795

medlemmer. Dette er alle
medlemmer som har været
igennem - eller er i gang med et seks måneders forløb med
en vært, og ved hvad det vil
sige at være ny i København.
Gruppen bruges aktivt til at
reklamere for arrangementer
i Copenhagen Host Program
regi, men bruges også af
medlemmer som ligger
stillingsopslag ud på vegne af
de virksomheder de arbejder
for, eller udveksler erfaringer
med hinanden, planlægger
kaffemøder o. lign.

[Figur 7: Opslag i Facebookgruppen ‘Copenhagen
Host Program’]

”The most beneficial for me is the increase in
networking opportunities, and as well as learning
the business culture about the country”
[Deltager 2019]
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Det danske
arbejdsmarked
og dansk
arbejdskultur
Kun en lille del af de adspurgte deltagere (13%) havde i 2019
som delmål at forøge deres kendskab det danske arbejdsmarked
og den danske arbejdskultur. Af de 13% svarede hele 100% at de i
høj grad eller nogen grad har fået indfriet dette mål

Spørgsmålet dækker både
over en overordnet forståelse
af, hvordan det danske
arbejdsmarked er opbygget;
Den danske model samt hvilke
brancher der er særligt store
og hvor i landet de ligger - men
også konkrete spørgsmål ift.
arbejdskultur.
Her taler vi både om
dresscode på en arbejdsplads,
men også om ting som
arbejdstid, forhandling af løn,
samarbejdskultur/team work,
samt hvordan man approacher
sin chef.
Mange af de internationale
borgere som deltager i
programmet, er vant til en
anden arbejdskultur fra deres
hjemland, hvorfor det kan være
betryggende at være i kontakt
med en lokal karrierevært, der
kan forklare hvad der er kutyme,
samt hvad der forventes af dig
som ny på en arbejdsplads.

[Figur 8: Fordeling af deltagernes oplevelse af øget
kendskab til det danske arbejdsmarked og den
danske arbejdskultur]
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Af netop den grund opfordrer
vi også altid den nytilkomne og
værten til at forblive i kontakt
selvom den nytilkomne er
kommet i arbejde, idet der ofte
opstår en række spørgsmål i
forbindelse med opstarten på
en ny arbejdsplads.

“Very beneficial in
terms of knowing the
Danish work culture”
[Deltager, 2016]

“My host gave me very
valuable advices about
Danish work culture,
he send me a lot links
for inspiration and
information for my
work. He was always
responsive”
[Deltager, 2017]

“I learned a lot about
work environment and
how to improve my CV”
[Deltager, 2017]
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Motivation og
support
Blot 12% af deltagerne fra 2019 krydser ‘at få motivation og
opmuntring under jobsøgningen’ af som en af deres tre delmål
for deres forløb. Det er ikke mange, men ud af de 12% siger hele
100% at de i meget høj grad har opnået dette mål

I forlængelse heraf findes der
i den afsluttende evaluering
efter endt forløb et spørgsmål
der lyder ‘er der andre
resultater du har opnået under
din deltagelse’.
Fra at kun 14% har det som
indledende mål, svarer hele
46%, at de har fået motivation
og opmuntring i løbet af
deres forløb. Grunden til at
næsten halvdelen af projektets
deltager svarer således ligger
i forløbets peer-to-peer
struktur. Strukturen skaber
fokus på den nytilkomne og
dennes behov, hvilket ofte
resulterer i at der bliver
skabt et rum, hvor denne kan
tale om sine mål, succeser,
frustrationer o.lign.

[Figur 9: Fordeling af deltagernes opnåelse af
delmålet om at få motivation og opmuntring under
jobsøgningen]
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Flere af de kvalitative udsagn
peger også på denne
forklaring; at en uoverskuelig
jobsøgningsproces bliver
gjort lettere ved blot at have
én at tale med i løbet af sin
jobsøgningsproces.

“My host has a good
energy and he always
motivates me to not give
up and to work hard”
[Deltager, 2018]

“He supported me and
helped to go in the right
direction”
[Deltager, 2018]

“Moral support was the
most important thing
that I received from my
host in addition to all the
great help with my job
applications and queries
in general. It was priceless
to have someone that
knew the ins and outs of
the Danish Labor market
to help me with all my
uncertainties”
[Deltager, 2017]
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Evaluering af
projektets
kulturmatch

I den anden del af projektet
er omdrejningspunktet
for matchene kulturel- og/
eller social introduktion og
inddragelse.
De, som ønsker at
blive matchet op med
kulturværter er ofte allerede
i et kompetencesvarende
job, eller af andre årsager
ikke jobsøgende i den givne
situation. Kulturdeltagerne
tilmelder sig for det meste
af helt andre – og meget

forskellige – årsager, som
i det følgende vil blive
beskrevet.
I registreringsprocessen
til projektets kulturdel skal
deltagerne – ligesom det
er beskrevet i ovenstående
afsnit – udfylde et
profilskema. Her skal de
blandt andet vælge tre
overordnede mål med
forløbet, ud af 15 mulige,
som de skal arbejde mod at
opnå sammen med deres
respektive kulturværter.
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De seneste fire år har deltagerne især valgt følgende delmål for
forløbet
• At blive bedre til at tale og forstå det danske sprog
(2016: 80,9 %, 2017: 77,1 %, 2018: 61 %, 2019: 62 %)
• At udvide mit sociale netværk
(2016: 70,2 %, 2017: 40 %, 2018: 55 %, 2019: 65 %)
• At forbedre mine muligheder for at finde og
engagere mig i kultur- og fritidsaktiviteter i
København, fx Sportsklubber, kulturcentre, museer,
teatre, festivaler osv.
(2016: 83 %, 2017: 54,3 %, 2018: 47 %, 2019: 54 %)
• At blive bedre bekendt med normer, værdier og
kultur i Danmark
(2016: 66 %, 2017: 34,3 %, 2018: 31 %, 2019: 38 %)
Følgende afsnit har til hensigt at belyse nogle af de essentielle
gevinster det har, at have en karrierevært.

[Figur 10: Før-spørgeskema for kultur, 2019]
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Øve dansk
Som det fremgår, har mange af
deltagerne i projektets kulturdel
et ønske om, gennem møderne
med kulturværten, at blive
bedre til at tale og forstå dansk.
I 2016 markerede hele 80,9 %, af
de adspurgte, at de med deres
deltagelse ønskede at forbedre
deres sprogfærdigheder i
dansk. Tallet har efterfølgende
været dalende, særligt fra
2017 til 2018, hvor tallet faldt
fra 77,1 til 61 %. I 2018 blev der
indført delvis deltagerbetaling
for danskuddannelse, hvilket
betød at alle selvforsørgende
kursister pr. 1 juli samme år,
skulle selvfinansiere deres
danskundervisning på
sprogskolerne.
Dette har muligvis haft en
negativ indflydelse på nogle af
de adspurgtes motivation for og
ambitioner om at lære dansk,
hvilket måske netop er det, der
afspejles i tallene.
Dog er muligheden for at øve
dansk et par gange om måneden
angiveligt fortsat en af de
væsentligste årsager til, at man
som international nytilkommen
ønsker at mødes med en
kulturvært.
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Der kan være flere grunde til,
at man ønsker at forbedre sine
sproglige færdigheder.
Flere fremhæver, at tillæring af
det danske sprog, er en vigtig
faktor for følelsen af vellykket
integration og inklusion i det
danske samfund. For andre
er en sproglig opkvalificering
et nødvendigt led i deres
jobsøgning. Dette gælder
særligt for de, som for at
arbejde med deres profession
i Danmark, først må tillære
sig de sproglige færdigheder,
der kræves inden for de
pågældende faggrupper.
Her kan der blandt andre
nævnes læger, sygeplejersker,
tandlæger osv.
Uanset årsagen, mener
de fleste, at de har
forbedret deres danske
sprogfærdigheder med deres
deltagelse i programmet. Det
kan blandt andet fremhæves
at der i 2016 var 83 % af de
adspurgte der svarede at de
havde opnået dette mål; et tal
der foreløbigt ikke har ændret
sig synderligt i 2019, hvor 86%
mener at have forbedret deres
danskfærdigheder.

[Figur 11: Deltagaernes svar på, om de har forbedret
deres danske sprogfærdigheder med deres
deltagelse i programmet]

Én-to møder om måneden kan
synes af lidt, hvis målet med
matchet, for den nytilkomne
deltager, er at lære dansk. Derfor
har vi på Copenhagen Host
Program indgået et uformelt
samarbejde med SMK KOM –
et initiativ iværksat af Statens
Museum for Kunst, der udgør
en sprogcafé, hvor man under
uformelle rammer kan øve

dansk, opleve kunst og
møde nye mennesker . For
at understøtte deltagernes
ønske om at forbedre deres
sproglige færdigheder i dansk,
har vi jævnligt arrangeret ture
til museet og sprogcaféen.
Således har ønsket være
at deltagerne fremover
egenhændigt vil benytte sig at
tilbuddet.
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Udvide sociale
netværk
Ifølge InterNations nyeste
trivselsundersøgelse fra 2019
har mange tilflyttere svært ved
at falde til i Denmark.
46 % af de adspurgte føler sig
ikke hjemme i den lokale kultur,
og endnu flere har svært ved
at opbygge et lokalt, socialt
netværk.
Hele 70% af de adspurgte
angiver fx at de har svært ved at
finde lokale venner i Danmark,
hvilket er medvirkende til, at
Danmark på ét år er faldet 13
pladser på listen over ”The Best
and Worst Destinations to Live
and Work in 2019”.
Det er en udfordring, vi på
Copenhagen Host Program
er bekendte med, for som det
fremgår af tallene, har netop
denne udfordring længe været
en af de væsentligste årsager
til, at vores deltagere ønsker at
mødes med en lokal kulturvært.
I møderne med en kulturvært
opfordres deltageren ikke blot
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til at lære den pågældende
vært at kende, men også
til at opsøge forskellige
aktiviteter og fora sammen;
steder, grupper og aktiviteter,
der på længere sigt kan
danne rammerne om nye
sociale konstellationer,
bekendtskaber og måske
endda nye venskaber. Således
kan værten fungere som
støtte under det første – til
tider angstprovokerende –
møde med en ny sportsklub,
et frivilligt arbejde eller
noget helt tredje, inden den
nytilkomne føler sig tryg nok til
på egen hånd at engagere sig i
den pågældende aktivitet eller
gruppe.
Foreløbigt har 86% af de
adspurgte deltagere fra 2019
angivet, at deres deltagelse i
Copenhagen Host Program
har været medvirkende til at
udvide deres sociale netværk.
Dette tal er steget fra 50% i
2017.

“First of, it has been nice to have someone
to talk to or hang out with when you are
alone in a foreign country.
My host started out as a “loaner friend”
but turned out to be a real friend.
Although we came from different
backgrounds and cultures, we got along
very well, had some very good times
together, laughed a lot, our families met
and had a lot of fun during holidays, and
in general I think it has been extremely
beneficial for me, and my family, to have a
local friend in Copenhagen.
My husband has been very jealous of this
experience and immediately signed up for
a culture host as well and I have also been
telling all my friends.
I think it was a wonderful idea that all
foreigners that move here should do”
(Deltager, 2018)

Forbedret
kendskab til byen
Mange internationale borgere
ønsker at forbedre deres
kendskab til de kulturelle og
sociale tilbud der er at finde
i København. Det kan nemlig
være svært at gennemskue
egenhændigt.
Har deltageren valgt
ovenstående mål, som én af de
tre vigtigste i sit profilskema,
er det først og fremmest de
fælles interesser der danner
grundlag for matchet mellem
pågældende og kulturværten.
I disse tilfælde opfordres der til,
at deltageren og kulturværten
sammen udforsker nogle af de
interesser de har tilfælles.
Under det obligatoriske
introduktionskursus giver
underviseren en række
eksempler på, hvad man
kan lave sammen med sin
kulturvært.
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Her gives inspiration
til både udendørs- og
indendørsaktiviteter, blandet
andet præsenteres man for
en række sportsklubber og
kulturinstitutioner.
Hos Copenhagen Host
Program holder vi os
kontinuerligt ajourført
med aktiviteter i
Københavnsområdet, der
er økonomisk tilgængeligt
for alle. Dette gør vi, så
økonomisk råderum så vidt
muligt ikke er en hæmsko for
at udforske byens kultur- og
fritidsaktiviteter for vores
deltagere.
Desuden har vi løbende
indgået samarbejde
med flere af Københavns
kulturinstitutioner, for at skabe
endnu bedre muligheder for
vores deltagere.

Museerne: Nationalmuseet &
Arbejdermuseet
Copenhagen Host Program
indgik i slutningen af
2018 et samarbejde
med Nationalmuseet og
Arbejdermuseet. Her blev
konceptet ‘Kulturvenner’
udviklet; et koncept som giver
programmets matchede parter
gratis adgang til Nationalmuseet
og Arbejdermuseet i hele 2019,
når de besøger museerne
sammen.
Tilbuddet er en del af CULINNprojektet, som har til formål at
understøtte integrationen af
nye borgere i Danmark gennem
besøg på danske museer.
Formålet med ‘Kulturvenner’konceptet er at afprøve,
hvorvidt de respektive museer
kan blive mødested og danne
ramme om socialt samvær,

læring og kulturmøder
mellem lokale og nyankomne
internationale. Konceptet
forventedes desuden at
fremme tilhørsforhold og
netværksmuligheder for den
nyankomne.
Konceptet henvendte sig både
til mentorer og mentees og
kørte som pilotprojekt i hele
2019.
Ved et møde med de
implicerede, herunder
repræsentanter fra
Copenhagen Host
Program, Nationalmuseet
og Arbejdermuseet, ved
pilotprojektets afslutning, blev
konceptet evalueret.
Både besøgstallene og
tilbagemeldingerne vidnede
om, at mange havde været
glade for ordningen.
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Events
Kulturhusene: Union (tidligere
’Verdenskulturcentret’) og
Huset KBH
Det grundlæggende formål
med samarbejdet med hhv.
Union og Huset KBH har været
at udbrede kendskabet til
de gratis og billige tilbud der
findes i Københavnsområdet.
Mange internationale borgere
er desuden ikke bekendte
med ’kulturhus-konceptet’,
og derfor har vi forsøgt at
give dem et indblik heri, ved
at arrangere guidede ture på
årlig-halvårlig basis.
Således har deltagerne
i projektets kulturdel
kunnet opleve hvad de to
kulturhuse tilbyder af både
tilbagevendende aktiviteter
og særskilte events, med

repræsentanter fra de
respektive kulturhuse som
”turguider”. Ydermere, har
man på disse guidede ture
kunne få information om
mulighederne for at arbejde
frivilligt.

Hos Copenhagen Host Program
er det 1-til-1 relationen mellem
den nytilkomne og værten
der er i fokus, men vi har de
seneste fire år haft en øget
fokus på at facilitere andre
typer af netværk.

Rundvisningerne hos
kulturhusene har været
populære blandt programmets
deltagere, som ofte er mødt
talstærkt op. Flere udtrykker
en glæde ved at kunne støtte
sig op ad programmets
ansatte, samt de øvrige
tilstedeværende deltagere, i
mødet med de nye omgivelser.

Eftersom at det har vist
sig at have stor værdi for
programmets deltagere at
kunne udveksle erfaringer
med ligesindede, har vi på
Copenhagen Host Program, på
månedlig basis, skabt rum for
netop disse møder.

Håbet har været at deltagerne
ville besøge kulturhusene på
egen hånd fremover og måske
endda i selskab med deres
kulturværter.

“I really enjoyed all the
events and different things
it offers. It opened doors to
meet new people who were
in a similar situation as me
and therefore could relate
to me and I to them, but
also to get to know other
cultural activities and offers
that I did not know about”
[Deltager, 2018]
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Vi har så vidt muligt afholdt
mindst ét karriere- og ét
kulturorienteret arrangement
på månedlig basis.
Som facilitatorer har vi
været opmærksomme på at
mobilisere både interne og
eksterne kræfter i afviklingen
af arrangementerne. Dette
gøres for at udnytte det
store potentiale vi ser
både i egne rækker og i de
omkringliggende.
De karriereorienterede
events tager af gode grunde
udgangspunkt i jobsøgning, da
det er den ubetinget største
udfordring for størstedelen af
programmets deltagere.
Programmets
karrierearrangementer kan
have forskellige formater; de
fleste foregår i en oplægsform.
Tidligere deltagere, som
har fundet deres første
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job i Danmark med hjælp
fra deres karrierevært, er
med stor succes blevet
anvendt som oplægsholdere.
Her har nuværende
deltagere kunnet spejle sig
i den jobsøgningsproces,
oplægsholderen ligeledes er
gået igennem.
Ved arrangementer som
disse, har vi erfaret, at det
er vigtigt at afsætte god
tid til både spørgsmål og
uformel erfaringsudveksling,
da det netop er i disse fora,
deltagerne for alvor kan få sat
ord på den svære proces de
står i, som jobsøgende i et nyt
land.

Andre typer af karriereevents
er mere behovsorienterede;
her kan blandt andet nævnes
programmets halvårlige CVfotoevent. Ideen til arrangementet
opstod da vi oplevede at mange
af programmets deltagere, ofte
af kulturelle årsager, ikke er vant
til at inkludere et portrætbillede
på deres CV, som det er kutyme i
Danmark.
Fremfor at henvise til en fotograf,
har vi mobiliseret vores eget
netværk, og ikke overraskende
har vi aldrig haft svært ved at
finde fotografer i egne rækker
af tidligere eller nuværende
deltagere, som har haft lyst til at
hjælpe.

Copenhagen Host Programs
månedlige kulturelle og sociale
arrangementer henvender
sig primært til deltagerne i
projektets kulturdel, men alle er
velkomne til at deltage.
Vi tager som hovedregel
udgangspunkt i arrangementer,
udflugtsmål etc. som vi, som
”lokale” selv har interesse for;
derfor er omdrejningspunktet
for disse arrangementer
sjældent de klassiske
københavnske turistattraktioner.
I stedet er der i højere grad
fokus på at skabe et mere
bæredygtigt kendskab til
byens mange tilbud, som
deltagerne efterfølgende kan
videreudforske på egen hånd.
Som det er blevet nævnt, er
flere af vores arrangementer
opstået i samarbejde med
forskellige af Københavns
kulturhuse og museer.
Samarbejdet med
kulturinstitutionerne er
gensidigt udbytterigt:
Kulturinstitutionerne får qua
Copenhagen Host Program
adgang til en målgruppe som de,
ifølge dem selv, har haft svært
ved at nå.
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Ligeledes er samarbejdet
fordelagtigt for programmets
deltagere, som i mødet
med kulturinstitutioner
får et bedre kendskab til
Københavns kulturelle tilbud.
Ofte er kulturinstitutionerne
imødekommende overfor
specialpriser eller fribilletter til
den internationale målgruppe,
hvilket er et godt udgangspunkt
for et succesfuldt arrangement.
Andre arrangementer tager
udgangspunkt i samværet.
Her kan den årlige Host
Program Julefest nævnes som
eksempel.
Her danner International
House Copenhagen ramme
om et uformelt og hyggeligt
arrangement, hvor man som
deltager, undtagelsesvist, har
mulighed for at tage sin familie,
sin partner eller en god ven
med.
Her er det det sociale samvær
der er i højsædet.
Arrangementer som disse
prioriteres, fordi vi ved, at flere
af programmets deltagere har
et begrænset socialt netværk og
oplever ensomhed i deres nye
tilværelse i Danmark.

53

Generelt har Copenhagen
Host Program opnået rigtig
flotte resultater og effekter
i projektperioden 20162019.

Konklusion

årligt matcher 300 eller 350
nytilkomne borgere.

Foreløbig er hele 47% af
de nytilkomne deltagere
som deltog i programmet
Efterspørgslen for at deltage i 2019 kommet i
har over den 4-årige periode kompetencesvarende
været stødt stigende og
arbejde, hvilket må siges at
det har ikke på noget
været et være meget højt og
tidspunkt været svært at
flot tal.
rekruttere lokale danskere til Dette flotte resultat vidner
rollen som frivillige værter
om, at det i høj grad kan
– hverken karriere- eller
betale sig at investere
kulturværter.
i at hjælpe nytilkomne
arbejdssøgende og at peerI 2019 har vi nået vores
to-peer modellen, hvor den
måltal før tid og har derfor
nytilkomne bliver tilkoblet
måtte afvise at optage
en lokal københavner med
flere i programmet, hvilket
samme professionelle
beviser, at der i høj grad
baggrund fungerer godt
er behov for et program
som koncept.
som Copenhagen Host
Program. Måske i en endnu
Dette understøttes af de høje
større skala, hvor man
tal for hvorvidt de nytilkomne
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deltagere synes, at de har
fået noget ud af møderne
med deres vært. Således
svarede 95% i 2016 ja til
dette og hele 100% i 2019.
Evalueringen viser også,
at der er store sociale og
kulturelle gevinster ved
programmet.
Rigtig mange af deltagerne
har således fået hjælp til
at udvide deres sociale
netværk via programmet
(hele 85% i 2019) samt
hjælp til at øve dansk (86 %
i 2019).
Disse sociale og kulturelle
aspekter ved vi, som
tidligere nævnt, spiller
en væsentlig rolle ift. at
føle sig integreret som
international og ift. om
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man ønsker at blive boende
i byen.
I forlængelse heraf er det
vigtigt at pointere, at en
af de helt store positive
effekter ved programmet
er, at det ofte ikke kræver
særlig meget hjælp fra en
lokal københavner at gøre
en kæmpe forskel for en
nytilkommen international
borger.
Ikke bare ud fra et socialt og
kulturelt perspektiv, men
også ud fra et økonomisk
og samfundsmæssigt
perspektiv, idet programmet
er med til at sikre at
flere kan fortsætte deres
karriere i Danmark på et
niveau der svarer til deres
kvalifikationer.

Copenhagen Host
Program fik desværre ikke
midler til at fortsætte ved
budgetforhandlingerne om
budget 2020.
Her på programmet håber
vi dog, at man på et senere
tidspunkt vil overveje at
genoplive programmet.
Som evalueringen har
kastet lys over, er der i hvert
fald gode argumenter og
belæg for, at programmet
har gjort en stor forskel for
Københavns nytilkomne
internationale borgere i
perioden 2016-2019.
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• Udarbejd klare samarbejdsaftaler med samarbejdspartnere.
• Indgå samarbejde med relevante aktører som gerne vil i
kontakt med den internationale målgruppe.
• Afhold løbende events som giver de internationale deltagere
mulighed for at networke med hinanden og relevante eksterne
aktører.
• Succesfulde oplevelser kan inspirere og motivere. Inviter
gerne tidligere deltagere til at holde oplæg til events for
deltagerne.
• Forberedende kurser for både de nytilkomne og de frivillige er
vigtige ift. at sætte begge parter godt ind i hver deres rolle og
mentorforløbet som koncept.

Anbefalinger

• Er det svært at finde et godt match til den nytilkomne, gå da i
dialog med den nytilkomne. Præsenter evt. vedkomne for tre
mulige match.
• Løbende opfølgning på de matchede par og tæt
kommunikation med samarbejdsorganisationer om dette.
• Arbejd målrettet med deltagerne om forventningsafstemning
samt en håndholdt plan for mentorforløbet.
• Korte og præcise spørgeskemaer til måling af effekter – både
før og efter match.
• Ansatte medarbejdere hos både kommune og
samarbejdsorganisationer sikrer en håndholdt indsats, hvor
den nytilkomne bliver matchet relativt hurtigt.
• Rekruttering af nytilkomne via kommunen af en medarbejder,
der også kan vejlede om kommunens tilbud og henvise til
yderligere service.
• Rekruttering af frivillige via samarbejdsorganisationer.
• Etabler samarbejde med virksomheder for at rekruttere frivillige.
• Undervurder ikke behovet for og lysten til at deltage blandt
målgruppen.
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