
IntegrationsGuiden  
en håndbog til frivillige omkring integrationsindsatsen i Silkeborg kommune



 

 
 

Integrationsguiden – en håndbog til frivillige omkring 

integrationsindsatsen i Silkeborg kommune 

September 2016 

 

Udgivet af;  

Silkeborg kommune 

Socialsektionen 

Søvej 1,2  

8600 Silkeborg 

 

Tlf; 89 70 10 00 

Fax; 89 70 10 09 

Email; ecc@silkeborg.dk 

Hjemmeside; www.silkeborgkommune.dk  

 

Tekst; Ea Catrine Christensen 

Layout og tryk; Silkeborg kommune 

 

Vil du gerne vide mere om at være frivillig? 
Frivillig koordinatoren ved Silkeborg kommunes Socialsektion kan kontaktes 

på ecc@silkeborg.dk. 

Orientering kan foregå på hjemmesiden www.silkeborgkommune.dk 

mailto:ecc@silkeborg.dk
http://www.silkeborgkommune.dk/
mailto:ecc@silkeborg.dk
http://www.silkeborgkommune.dk/


 

Side 1 af 42 

 

Indledning;  
Siden Integrationsloven trådte i kraft i 1999, har kommunerne haft ansvaret 

for at støtte flygtninge og familiesammenførte i at tilegne sig de nødvendige 

forudsætninger for at begå sig i Danmark generelt og på arbejdsmarkedet i 

særdeleshed.  

Silkeborg kommune har i 2015 modtaget 266 flygtninge og 

familiesammenførte og tallet i 2016 er 363 foruden familiesammenføringer.  

Når mange nye medborgere skal integreres, kan det mærkes på alle 

kommunens velfærdsområder, og udfordringerne vokser i omfang og 

kompleksitet. Flygtninge og familiesammenførte, har vidt forskellige 

baggrunde og forudsætninger. Indsatsernes omfang er dermed også meget 

forskelligartet. Nogle flygtninge har blot brug for danskuddannelse, og 

hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet, mens andre har langt flere 

udfordringer, der rækker ind i flere af kommunens velfærdsområder.  

Silkeborg kommune gør hver dag et markant arbejde for at skabe en god 

modtagelse og integration for det stigende antal flygtninge. Det er en stor 

og vigtig opgave at skabe en vellykket integration på alle velfærdsområder, 

der sikre at alle borgerens problemstillinger og livssituationer bliver taget 

hånd om. Her er det vigtigt og helt afgørende at Silkeborg kommune og 

den frivillige sektor omkring integration af flygtninge i Silkeborg og omegn 

lærer af hinanden, og at der gøres brug af den viden og de erfaringer, som 

de forskellige gode integrationsindsatser bygger på.  

Integrationsguiden til frivillige, giver et indblik i en flygtnings ankomst og 

modtagelse i Silkeborg kommune, og formidler en lang række procedure, 

pligter og rettigheder forbundet med integrationsperioden i kommunen. 

Guiden giver et overblik over integrationsindsatsen relateret til modtagelse 

i kommunen, boligplacering, samarbejde med civilsamfund, frivillige 

indsatser i og omkring kommunen, og giver svar på de mest gængse 
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spørgsmål der måtte være vedr. flygtninge og 

familiesammenføringsprocessen.  

Der er en stærk og positiv vilje blandt de mange flygtninge til at blive 

integreret i det danske samfund. Denne drivkraft skal kommunen fortsat 

gribe, og understøtte bedst muligt i samarbejdet med de frivillige 

foreninger, organisationer og indsatser for at sikre en vellykket modtagelse 

og god tilværelse i Danmark. 

Primært er håndbogen skrevet til frivillige samarbejdspartnere, og den 

beskriver arbejdsgange og procedurer omkring modtagelsen af flygtninge i 

Silkeborg kommune. Håndbogen tager udgangspunkt i 

Integrationsministeriets ”Den gode modtagelse af flygtninge i 

kommunerne”, og er her tilrettet og gjort til Silkeborg kommunens 

håndbog og værktøj i samarbejdet med frivillige instanser. I håndbogen 

beskrives, hvorledes modtagelsen er i praksis i Silkeborg kommune. Her 

beskrives hele den proces en udlænding oplever fra Asylcenter og frem til 

selvforsørgelse i uddannelse eller job.  

 

Frivillig koordinator Socialsektionen – Ea Særkjær Due 
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At være frivillig i integrationsarbejdet 

Hvert år får flere tusinde flygtninge og indvandrere opholdstilladelse i 

Danmark, og skal skabe sig en tilværelse i lokalsamfundet. Indenfor de 

seneste år er antallet af nye flygtninge steget. 

Det er svært at komme til et nyt land. Man føler sig alene, og har brug for 

hjælp til alt det praktiske. Hvad er NEMid, hvad er rejsekort, og hvad er 

borgerservice. Frivillige i og omkring integrationsindsatsen, er med til at 

vise vej for flygtninge, vej i sociale fællesskaber og det og i det offentlige 

Danmark.  

Som frivillige i integrationsarbejdet i Silkeborg, er du, eller har du mulighed 

for fx at være netværksfamilie for en flygtningefamilie eller en enlig, hjælp til 

lektie hjælp, hjælp til at skaffe praktiske ting til hjemmet, indlogeringsfamilie 

mv.  

Som frivillig er der ingen tvivl om, at din støtte og hjælp er en afgørende 

faktor for at den enkelte flygtning eller familie føler sig velkommen som nye 

medborgere, og det giver indblik i nye kulturer.  

Som frivillige på integrationsområdet, udfører du frivilligt socialt arbejde 

med mennesker, der kommer til Danmark med vidt forskellige baggrunde 

og forskellige ressourcer. Fælles for dem er imidlertid, at de har overlevet 

vanskelige tider i deres hjemlande, at de har klaret at flygte og orket at 

tænke på en ny fremtid med de udfordringer, det måtte indebære. Til de 

fælles vilkår for flygtninge, der kommer til Danmark hører, at de ikke kan 

sproget, at de ikke kender samfundet, ikke har nogen bolig, ikke har noget 

forsørgelsesgrundlag. Disse forhold retfærdiggør imidlertid 

ikke at kalde flygtninge for et socialt problem, hvorimod de naturligvis 

tilsiger, at der gøres særlige indsatser for på disse punkter at bringe 

flygtningene på lige fod med landets øvrige borgere. Nogle flygtninge har 

sociale problemer, bor dårligt, er arbejdsløse, har problemer i familien, 
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magter ikke opdragelsen af deres børn m.v. Disse flygtninge har brug for 

det sociale hjælpeapparat på linje med danske borgere med sociale 

problemer. Også nogle af de traumatiserede flygtninge har brug for særlig 

støtte oftest fra flere forskellige faggrupper. 

Ressourcer blandt flygtninge 

Det er alment kendt, at alle mennesker er unikke, og dette gør sig også 

gældende, når det kommer til ressourcer og håndtering af udfordringer i 

hverdagen.  Silkeborg kommune modtager ligesom alle andre kommuner i 

landet flygtninge med forskellige baggrunde og ressourcer. Det er for 

klarheden skyld ofte nemmest at skelne mellem to typer af flygtninge;  

1. Flygtninge, som nok har besværligheder, men som alligevel har så 

mange kræfter, at de kan forholde sig til problemerne og komme 

videre i de nye rammer. Disse flygtninge har hovedsagelig brug for 

generel information om sociale forhold og samfundsforhold og 

almindelig rådgivning og vejledning i øvrigt. 

2. en mindre gruppe, som har været udsat for så traumatiske 

oplevelser, at ressourcerne ikke umiddelbart rækker, eller hvis 

modstandskraft – fysisk/ psykisk – af andre grunde er mindre. De 

har brug for en specifik, individuel indsats og skal derfor have en 

særlig social og/ eller anden faglig hjælp udover den generelle 

indsats.1 

Sagsbehandleren ved Silkeborg kommune skal, såvel som den frivillige have 

fokus på den individuelle flygtning, hans/ hendes historie, nuværende 

livssituation og problemer, og have kendskab om og indsigt i flygtninges 

generelle forhold og vilkår.  

                                           
1 Udfordringer i socialt arbejde med flygtninge”, Hillgaard, Lis 
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Kriser og traumer; 

Til alle flygtninges vilkår hører, at de lever i eksil. Eksiltilværelsen er en lang 

omstillingsproces fra det naturlige, vante, forståelige til det uvante, 

uforståelige og uforudsigelige. Hvor livet i hjemlandet, før flugten havde en 

vis kontinuitet og er eksilet et radikalt brud på flygtninges livshistorie, brud 

i selvopfattelsen og opfattelsen af egen samfundsrolle. Flygtninges 

livserfaring bliver opdelt i før og efter eksilet. Mange flygtninge har en lang 

række tab bag sig, Tabene er omfattende og tilmed ofte sket hurtigt efter 

hinanden, at der ikke har været nogen mulighed for en efterfølgende 

naturlig sorgproces. Flygtninges første lange tid i Danmark præges derfor 

af, at tabene bliver tydeligere og tydeligere. Det er en periode med 

ubalance og sorg over tabene. Omstillingsprocessen tager tid. Hvor lang tid 

er en individuel sag.  

Derudover oplever flygtninge som alle andre mennesker skilsmisser, 

ulykker, dødsfald m.v. Der er her tale om tab, som medfører 

almenmenneskelige krisereaktioner, og som ikke er knyttet specifikt til det 

at være flygtning. Noget andet er, at sorgen er sværere at bære, når man 

lever i eksil, og det sædvanlige netværk ikke er tilgængeligt.  

Til mange flygtninges vilkår hører endelig, at de kommer hertil med en 

traumatisk baggrund, og at de psykiske og fysiske symptomer herefter 

varer ved langt ind i eksiltilværelsen, - for nogle resten af livet.  

 

Hvilke ressourcer, flygtninge har til at tackle deres aktuelle 

problemstillinger, afhænger ikke blot af, hvad de har oplevet før de kom til 

Danmark, men også af hvordan de bliver modtager her. Det er også i 

modtagelsen af Silkeborg kommunes flygtninge, at det frivillige netværk 

spiller en central rolle. Groft skitseret kan man nævne følgende faser, som 

flygtninge ofte vil have gennemlevet; 
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1. Konflikter i hjemlandet; Mange flygtninge kommer fra områder med 

krig, organiseret vold eller totalitært styre. Miljøer der er 

karakteriseret ved vold, utryghed og som regel mistillid til andre 

mennesker.  

2. Flugten; De har måttet flygte fra deres hjem, og har ofte efterladt 

nære slægtninge og venner. 

3. Ophold i flygtningelejr; Flere har måttet tilbringe længere eller 

kortere tid i flygtningelejre i nabolandene. Ophold der er 

karakteriseret ved uvisheden om fremtiden og i visse tilfælde også 

meget vanskelige levevilkår og overgreb. 

4. Præasylfasen; Præasylfasen varer fra flere måneder til år og kan 

indebære ophold i flere i forskellige asylcentre. Perioden er 

karakteriseret ved uvisheden om fremtiden, magtesløshed samt 

mangel på privatliv.  

5. Eksiltilværelsen; Når flygtninge først får asyl, bliver de konfronteret 

med de problematikker, der er forbundet med eksil, herunder tab 

af status, manglende kendskab til sprog og kulturelle koder, 

manglende netværk, marginalisering og eventuelt diskrimination.  

De almindeligst forekommende psykiske symptomer hos traumatiserede 

flygtninge; 

 Flash-backs 

 Angst og mareridt 

 Hyperårvågenhed 

 Hjælpeløshed 

 Koncentrationsbesvær 

 Hukommelsesbesvær 

 Søvnforstyrrelser 

 Uro- og rastløshed 

 Humørsvingninger 
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 Isolation 

 Overlevelsesskyld 

Det er imidlertid vigtigt at erindre, at traumatiserede flygtninge 

sideløbende med de traumerelaterede følger også lever med tabet af deres 

sociale og kulturelle rødder. Den eksistentielle smerte, der er knyttet til 

disse tab, udtrykkes ofte gennem kropslige symptomer, som kan være 

lettere at tale om end sorgen. 
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Organisationsoverblik 

 

  
Socialsektionen 

Maj-Britt Vejby Olesen 

Sektionsleder 

Støtte- og 

vejledningsafd. 

Lise Berthelsen 

Afdelingsleder 

Socialafd. 

Mahds Larsen 

Afdelingsleder 

Integrationsafd. 

Kathrine Rud 

Afdelingsleder 

Rusmidler & 

Udsatte 

Palle Havskov 

Afdelingsleder 

 

Staben 
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Brush-Up; 

Modtagelsen; 

Det er kommunernes opgave at modtage og introducere nyankomne 

udlændinge til det danske samfund. Der er opstillet rammer for opgaven, 

navnlig i integrationsloven, men det er også i vid udstrækning op til den 

integrationsansvarlige kommune at tilrettelægge indsatsen. En vellykket 

modtagelse af flygtninge kræver det rette overblik, planlægning og ikke 

mindst et velstruktureret samarbejde mellem de involverede 

myndighedsområder i kommunen og Udlændingestyrelsen. Proceduren 

omkring modtagelse af flygtninge i Silkeborg kommunen er netop under 

redigering, for at sikre borgerens integrations bedst mulig. Modtagelsen er 

på nuværende tidspunkt således, at den starter ved ankomst til Silkeborg 

kommune, hvor en medarbejder fra kommunens modtagelsesteam henter 

borgeren/ familien på banegården, og sammen følges de til rådhuset på 

Søvej. Ved ankomsten til Silkeborg byder modtagelsesteamet velkommen 

til borgeren, der præsenteret for kommunen, og alle praktiske ting 

iværksættes og koordineres. Fremadrettet arbejdes der på en procedure, 

hvor borgeren i langt højt grad bliver introduceret til kommunen inden 

modtagelsen sker, og samtidig at kommunen via overgivelsesskemaer, har 

et bedre kendskab til borgerens ressourcer og begrænsninger ved første 

møde. De nye procedurer skal sikre borgerens kendskab til kommunen og 

til sine muligheder langt tidligere end nu.  

 

Silkeborg kommune går i front med en helhedsorienteret 

integrationsindsats, og har en vision om at være én af de kommuner der 

skaber en vellykket integrations i Danmark. Silkeborg kommune arbejder 

på en ny integrationsstrategi, og der arbejdes aktuelt på en handleplan. 

Integrationsstrategien er en vigtig del, af at udvikle tilgangen til den 

helhedsorienterede integrationsindsats fremadrettet. Integrationsstrategien 

skal sikre en mere målrettet og struktureret indsats på 

integrationsområdet.  
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Nyankomne;  

Danmark har i 2015 modtaget et stigende antal flygtninge og 

familiesammenførte. I 2016 forventes 17.000 flygtninge at blive visiteret til 

kommunerne. Heraf forventer Silkeborg kommune at modtage 363 

flygtninge i 2016 og 345 i 2017- og hertil kommer familiesammenførte. I 

2018 forventes der fortsat et anseligt tal.  

Koordineret indsats;  

I integrationsloven lyder formålet således; Integration er lykkes når borgeren 

er deltagende, selverhvervende og en ydende medborger på lige fod med 

samfundets øvrige borgere i, overensstemmelse med grundlæggende værdier og 

normer i det danske samfund. For at støtte den enkelte borger i, at nå dette 

mål, foregår der en koordineret indsats på tværs af interne og eksterne 

samarbejdspartnere. 

Alle nyankomne starter på danskuddannelse inden for den første måned. 

Danskuddannelse foregår på Sprogcenter Midt i Silkeborg. Undtagelser kan 

dog forekomme ved bl.a. sygdom eller manglede børnepasning. Unge under 

25 år styrkes gennem et struktureret skoleforløb på Silkeborg 

ungdomsskole, der er SU berettiget. Uddannelsen er adgangsgivende til en 

gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse. Borgere over 25 år 

opkvalificeres gennem sprogpraktikker og anden erhvervspraktik. Fra 

første dag mødes borgeren / familien med en forventning om en egen 

indsats for hurtigst muligt at nå målet – at blive selvforsørgende. Der er 

krav om aktivt deltagelse i et ugentligt 30 timers program. For de unge er 

det et skoletilbud på ungdomsskolen og for borgere over 30 år er 

indsatsen danskuddannelse, undervisning i samfundsforståelse og 

opkvalificering til arbejdsmarkedet. Forventningen er gennemførelse af 

danskuddannelse og videre med uddannelse på SU eller ustøttet 

beskæftigelse inden modtagelsen / integrationsperioden afsluttes efter 3 år. 
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Integrationsrådet er en aktiv medspiller i den helhedsorienterede 

integrationsindsats i Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune oprettede et 

integrationsråd i 1999. Siden har integrationsrådet været involveret i 

mange af beslutningerne, som vedrører integrationen af etniske grupper i 

Silkeborg Kommune. Integrationsrådet i Silkeborg er et rådgivende og 

vejledende råd i spørgsmål om integration, uddannelse, beskæftigelse mv. 

Derudover varetager integrationsrådet de etniske minoriteters interesser i 

kommunen.  

Integrationsrådet i Silkeborg kommune består af (August 2016) 

Valgte 

medlemmer: 

Laura Jensen 

(formand)            

Anahit Karapetian 

(næstformand)        

Ernestina D. 

Jensen 

Almira Mujanovic  

Pia Møller 

Sevak Karapetian 

Ivan Jovanovic  

Haris Adulovic 

Bent Nymand 

Helle Ganer 

Merete Wolf 

Andersen 

Fadi Alahmad 

Mercy Viedemann 

Blessing Aikhegbe  

Jeanette 

Gammelgaard 

Wladimir 

Sidorenco 

 

Udpegede 

medlemmer: 

Mia Schmidt 

(Silkeborg Byråd) 

Jørgen Madsen 

(Silkeborg Byråd) 

Niels Thygersen 

(Boligforeningerne 

AAB)  

Find Poulsen (3F) 

Kirsten Buur  

(Bestyrelsesmedle

m i Frivilligcentret) 

Merete Wolf 

Andersen 

(Sprogcenter 

Silkeborg) 

Peter Rosendahl 

Laursen 

(Skolebestyrelsern

e) 

De lovgivningsmæssige rammer;  

Integrationsloven er den lovgivningsmæssige ramme for integrationen af de 

3 målgrupper: 

 Flygtninge 

 Familiesammenførte Udlændinge 

 Indvandrere 
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Lovens overordnede formål er skabe rammerne for, at udlændinge, som får 

opholdstilladelse i Danmark, gennem en målrettet integrationsindsats, 

bliver introduceret til det danske samfund på en hensigtsmæssig måde, og 

at de ved denne indsats bliver ydende og deltagende medborgere i det 

danske samfund på lige fod med øvrige borgere. 

Integrationspolitik;  

Silkeborg kommune arbejder aktuelt aktivt på en ny integrationsstrategi, 

der fokuserer på 5 kerneområder, der skal bane vejen for en vellykket 

integration. Strategien er målrettet flygtninge og familiesammenførte til 

flygtning under integrationsperioden og er bygget op om 5 kerneområder;  

1. Modtagelse af nytilkomne flygtninge 

2. Beskæftigelses og uddannelse 

3. Medborgerskab 

4. Sundhed og trivsel 

5. Flygtningefamilier 

Boligplacering;  

Silkeborg kommune har boligplaceringspligten overfor alle flygtninge der får 

opholdstilladelse og bliver visiteret til kommunen. Alle borgere vil ved 

ankomst til kommunen få anvist en bolig der enten kan være midlertidig 

eller permanent.  

Silkeborg kommunen kan hjælpe med at bevilge et boligindskudslån til 

indflytning i permanent bolig. Dette lån kan bevilges én gang, og først igen 

når lånet er betalt ud. Det er integrationsafdelingens modtageteam der 

sikre boligplaceringen, og i forbindelse med modtagelse og boligplacering 

vejledes, udfyldes og sikres også hjælp til cpr.nr., sygesikring, bankkonto, 

NemId, ansøgning om boligindskudslån, forsørgelse og hjælp til etablering. 

Integrationsvejlederstøtte;  

Alle familier tilbydes integrationsvejlederstøtte efter LSS § 11, stk. 3 nr. 1. 

Integrationsvejlederen kommer på hjemmebesøg og hjælper bl.a. med 

praktiske gøremål så som læsning og forståelse af breve, kontakt til 

myndigheder, indmeldelse af børn i skole, institution mv. 

Integrationsvejlederne sidder fysisk på Søvej 1,2 sammen med 
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modtageteamet og jobkonsulenterne. Integrationsvejlederstøtten arbejde 

ud fra ”hjælp til selvhjælps princippet”.  

Integrationsprogram, kontrakt og erklæring om aktivt 

medborgerskab 
Silkeborg kommune har i samarbejde med den enkelte borger ansvaret for 

at integrere de udlændinge, der er omfattet af Integrationsloven. 

Kommunen skal som hovedregel tilbyde et integrationsprogram til 

flygtninge og familiesammenførte. Kommunerne kan i særlige tilfælde 

undlade at tilbyde programmet. Særlige grunde kan være fysiske eller 

psykiske handicap, torturoplevelser eller stærk traumatisering. Mindre 

uledsagede er som udgangspunkt ikke omfattet af integrationsprogrammet, 

dog kan Silkeborg kommune tilbyde en uledsaget mindreårig et 

integrationsprogram, hvis dette besluttes inden den unge fylder 18 år.  

Både integrationsprogram og introduktionsforløbet omfatter;  

1. Danskuddannelse efter danskuddannelsesloven 

2. Kursus i danske samfundsforhold, dansk kultur og historie 

3. Beskæftigelsesrettede aktiviteter.  

Integrationsansvar og introduktionsforløbet skal begynde senest 1 måned 

efter at kommunen har overtaget ansvaret for udlændingen. Både 

integrationsprogrammet og introduktionsforløbet kan højst vare 3 år og 

skal gennemføres hurtigst muligt. Indhold og længde skal tilpasses den 

enkeltes forudsætninger og må ikke være forhindrende i vedkommende 

mulighed for at varetage et alment arbejde på ordinære vilkår. Flygtninge 

og familiesammenførte udlændinge skal underskrive en 

integrationskontrakt med kommunalbestyrelsen, som løbende er 

forpligtiget til at følge op på denne og minimum hver 3 måned indtil 

udlændingen har opfyldt de mål, som er aftalt eller fastsat i kontrakten. Ved 

udlændinge der er selvforsørgende og i beskæftigelse skal der kun følges op 

en gang om året. 
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Når Integrationskontrakten indgås, skal kommunen være sikker på, at 

udlændingen er opmærksom på hovedbetingelserne for at opnå 

tidsubegrænset opholdstilladelse. 

Udlændingen skal samtidig underskrive en erklæring om aktivt 

medborgerskab i det danske samfund. Formålet med erklæringen er at 

synliggøre det danske samfunds værdier for den enkelte udlænding og at 

gøre udlændingen bevidst om, at det danske samfund forventer, at man gør 

en indsats for at blive integreret som medborger på lige fod med andre 

borgere. 

Danskuddannelse via Sprogcenter Midt. 

Silkeborg kommune har ansvaret for at tilbyde danskuddannelse, som er 

niveauopdelt i tre danskuddannelser og er igen opdelt i 6 moduler.  

 Danskuddannelse 1 er for analfabeter og med denne  

danskuddannelse kan der ikke opnås Dansk statsborgerskab.  

Der afsluttes med prøve 1 i dansk,.   

 Danskuddannelse 2 er for udlændinge med kort skolebaggrund  

og afsluttes med prøve i dansk 2. 

 Danskuddannelse 3 er for  

udlændinge med videregående 

uddannelser. Afsluttes med  

prøve 3 i dansk og giver mulighed 

For at fortsætte med  

studieprøven. En bestået  

Studieprøve  

er adgangsgivende til  

studier på højere læreranstalter,  

Fx professionshøjskoler  

og universiteter med dansk  

som studiesprog.  

 

 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9yK3wzqfOAhVFjCwKHX9NCmIQjRwIBw&url=https://uvm.dk/da/Service/Publikationer/Publikationer/Uddannelse-og-undervisning-for-voksne/2012/Danskuddannelse-i-tal?Mode%3Dfull&v6u=https://s-v6exp1-ds.metric.gstatic.com/gen_204?ip%3D87.48.131.98%26ts%3D1470308735441791%26auth%3Drfy6il6udqsxtyozfprtv4tpn6ww5df7%26rndm%3D0.6624976988047042&v6s=2&v6t=10770&psig=AFQjCNGYo3xECrjwHrX7cHHr6WFFN1yfFg&ust=1470395135384475
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Beskæftigelse og tilbudsmuligheder;  

Kommunen skal give tilbud som er målrettet beskæftigelse og som kan 

være; Vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og/ eller ansættelse 

med løntilskud.  

 

Integrationskontrakt;  

 Jobkonsulenten er ansvarlig for at lave integrationskontrakten med 

borgeren inden der er gået en måned fra kommunen har 

modtaget den nye borger. Her fastsættes mål og delmål 

 Mål og delmål redigeres løbende under integrationsperioden.  

 Integrationskontrakten er en gensidig kontakt der forpligter både 

borger og kommune,  

 Integrationskontrakten udarbejdes i journalsystemet FASIT.  

 Der følges løbende op på integrationskontrakten.  

 Borgeren har til en hver tid aktindsigt i integrationskontraktens 

indhold.  

Erklæring om integration og aktivt medborgerskab 

 Jobkonsulenten er forpligtet til at orientere om, og få borgerens 

underskrift på Erklæring om integration og aktivt medborgerskab i 

det danske samfund.  

 Det er en betingelse for at få permanent opholdstilladelse, at 

erklæringen er underskrevet.  

Tilflytning eller fraflytning fra anden kommune; 

En udlænding kan vælge at flytte fra den kommune, hvor vedkommende er 

begyndt på et integrationsprogram. For at fortsætte sit program i den nye 

kommune er det er betingelse at den nye kommune har sagt ja til at 

overtage integrationsansvaret. Den nye kommune kan vælge at sige ja eller 

nej til at overtage integrationsansvaret. I nogle tilfælde er kommunen dog 

forpligtiget til at overtage ansvaret. Dette gælder hvis flytningen er af 

væsentligt betydning for integrationen eller hvis særlige forhold gør sig 

gældende, eksempelvis arbejde, uddannelse eller ægteskab. Hvis 

tilflytningskommunen ikke har godkendt at overtage ansvaret kan det få 
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konsekvenser for udlændingens ydelse og muligheder for tidsubegrænset 

ophold. Det kan også betyde at fraflytnings kommune fortsat har ansvaret 

for udlændingens Integrationsprogram. 

Støtte til familier – praktisk pædagogisk støtte i hjemmet 

Målgruppe;  

 Nyankomne familier med børn under 18 år, hvor der er behov for 

en introduktion til det at være familie i Danmark.  

 Brobygning for børnene til forældrene i foghold til kendskab til 

skole-hjem samarbejde og lign.  

 Præsentation af de muligheder der er for børn i Danmark – leg, 

læring og fritid 

 Drøftelse af opdragelse i Danmark 

Formål;  

 Bidrage til en god og vellykket integration Danmark.  

 Pædagogisk og praktisk hjælp til familien i hjemmet 

 Arbejde med opdragelse og børns muligheder i Danmark 

 Fokus på barnets behov og forældrenes kompetencer 

 Pædagogisk støtte i form af hjælp til selvhjælp 

Indhold;  

 Skabe struktur og overblik i en hverdag hvor nåde børn og voksne 

skal ud af hjemmet 

 Hjælp og støtte til at barnet kommer i gang med institution, skole, 

fritidsliv, tandlæge, læge mv.  

 Kommunikation og samarbejde med børnenes institutioner/ 

skoler i opstartsfasen.  

 Hjælp og støtte til samspil mellem børn og forældre 

 Hjemmebesøg 
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Metode;  

 Anerkendende tilgang hvor børn og familier mødes med respekt 

og ligeværdighed 

 Individuelt tilrettelagt med udgangspunkt i familien kompetencer 

og potentialer 

 Anvendelse af systematiske metoder. 

 Empowerment/ Hjælp til selvhjælp 

 

Bevillinger jf. integrationsloven v. modtagelse 

Bevilling af PC 

Som borger i Danmark er den digitale verden vigtig. Meget kommunikation 

foregår digitalt på nettet, ligesom kommunal selvbetjening bliver mere og 

mere udbredt. 

Derfor har politikerne i Silkeborg Kommune vedtaget, at nye 

integrationsborgere i Silkeborg Kommune skal tilbydes en computer. Der 

udleveres én computer pr. familie eller enlig borger. Det er altså ikke 

muligt at få flere computere pr. familie. Der udleveres en computer til de 

borgere der er kommet til Silkeborg Kommune 1. 5. 2015 eller senere. 

Dette gælder dog ikke familiesammenførte. 

Udleveringen sker ved, at du henvender dig i Integrationsteamet på 

Rådhuset, Søvej 1, 2. sal. Her får du en rekvisition udleveret, så du kan 

afhente computeren hos leverandøren. Alle computerne leveres med 

dansk sprog. Integrationsteamet og leverandøren har ikke mulighed for at 

hjælpe med computerne – vi udleverer dem bare. Du skal dermed selv 

sørge for at få computeren i gang og finde ud af at bruge den. Ligeledes vil 

du – hvis den går i stykker – selv skulle sørge for reparation af 

computeren.  

Efter udlevering er computeren din og skal ikke afleveres tilbage til 

kommunen. 
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Cykel/ cykler 

I henhold til Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning om udlevering af cykler, 

til nyankomne flygtninge, ankommet til Silkeborg Kommune den 1.5.2015 

eller derefter (gælder ikke familiesammenførte), kan nedenstående borger, 

ved aflevering af denne rekvisition, afhente ét stk. cykel på følgende 

adresse:   

Jobkompagniet 

Stagehøjvej 9 

8600 Silkeborg 

Cyklen kan afhentes i tidsrummet: 

Mandag og torsdag kl. 13:00-14:30 

OBS! Du skal medbringe dit gule sundhedskort, når du henvender dig på 

Jobkompagniet. 
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14 hurtige om Asyl- og flygtninge området 

Hvad er en asylansøger? 

 En asylansøger er en udlænding, som søger om ret til at opholde 

sig om flygtning i et andet land og blive beskyttet af dette land, 

men som endnu ikke er blevet anerkendt som flygtning. 

Hvad er en uledsaget mindreårig asylansøger? 

 Mindreårige asylansøgere anses for uledsagede, hvis de indrejser i 

Danmark uden ledsagelse af forældre eller andre myndige 

personer, der kan anses for at være trådt i forældrenes sted,  

 En ledsaget mindreårig betyder derimod en ung under 18 år der 

kommer til landet i følgeskab med eksempelvis storebror, en 

onkel eller lign. Men uden sine forældre.  

Hvad er en udsendelseshindret? 

 En uddannelseshindret er en udlænding, der har fået endeligt afslag 

på asyl, men som ikke er i stand til at vende tilbage til sit hjemland.  

Hvad er en flygtning? 

 En flygtning er en person, hvis ansøgning om asyl er 

imødekommet, og som således har fået opholdstilladelse som 

flygtning. Læs desuden nedenfor om konventionsflygtninge og 

kvoteflygtninge. 

Hvad er en konventionsflygtning? 

 En konventionsflygtning er en flygtning, som anses for omfattet af 

FN's Flygtningekonvention. Ifølge konventionen er flygtninge 

personer, som har en velbegrundet frygt for forfølgelse på grund 

af race, religion, nationalitet, tilhørsforhold til en særlig social 

gruppe eller politiske opfattelser. 
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Hvad er en kvoteflygtning? 

 En flygtning, der befinder sig uden for Danmark, kan blive 

genbosat i Danmark efter aftale med De Forenede Nationers 

Højkommissær for Flygtninge (UNHCR) eller lignende 

international organisation. Det sker på baggrund af 

Udlændingelovens § 8. 

Hvad er humanitær opholdstilladelse? 

 Humanitær opholdstilladelse kan gives til en udlænding, hvis 

væsentlige humanitære hensyn taler afgørende for det. Det er 

Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet, som træffer 

afgørelse i sager om humanitær opholdstilladelse. Læs mere om 

humanitær opholdstilladelse. 

Hvad er Dansk Flygtningehjælp? 

 Dansk Flygtningehjælp er en uafhængig privat humanitær 

organisation, som deltager i behandlingen af åbenbart grundløse 

og åbenbart grundløse haster asylsager. Flygtningehjælpen rådgiver 

og bistår endvidere asylansøgere og flygtninge. Læs mere om 

Dansk Flygtningehjælp. 

Hvad er Røde Kors? 

 Røde Kors er en privat humanitær hjælpeorganisation. Røde Kors 

varetager driften af hovedparten af asylcentrene i Danmark. Læs 

mere om Røde Kors. 

Hvad er Flygtningenævnet? 

 Flygtningenævnet er klageinstans for Udlændingestyrelsens 

afgørelser i asylsager. Flygtningenævnet er et domstolslignende 

organ, som træffer afgørelse ved flertal. Ved behandlingen af de 

enkelte sager medvirker 5 personer: Formanden, som er dommer, 

samt 4 medlemmer udpeget af henholdsvis Udlændinge-, 
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Integrations-, og Boligministeriet, Advokatrådet, 

Udenrigsministeriet og Dansk Flygtningehjælp. Læs mere om 

Flygtningenævnet. 

Hvad er UNHCR (FN's Højkommissariat for Flygtninge)? 

 UNHCR er en humanitær og ikke-politisk organisation, som bl.a. 

yder beskyttelse og støtte til flygtninge og personer, som lever i 

en flygtningelignende situation. Læs mere om UNHCR. 

Hvad er forskellen på en flygtning og en indvandrer? 

 En flygtning forlader sit land på grund af forfølgelse, mens en 

indvandrer rejser af egen vilje eller på grund af dårlige levevilkår i 

hjemlandet. 

Hvad lever flygtninge af i Danmark? 

 Mange forsørger sig selv. Flygtninge, der ikke får arbejde, kan få 

offentlig forsørgelse. For at få økonomisk hjælp skal man være 

villig til at tage et arbejde, søge job og deltage i 

beskæftigelsesfremmende aktiviteter. Flygtninge har ret og pligt til 

at deltage i et 3-årigt integrationsprogram med danskundervisning 

og forskellige former for beskæftigelsesfremmende tilbud. 

Flygtningen uden egen indkomst har tidligere haft ret til at 

modtage økonomisk hjælp i form af kontanthjælp, men en 

lovændring i 2015 betyder, at alle flygtninge først kan opnå ret til 

kontanthjælp efter 7 års lovligt ophold i Danmark. Personer, der 

ikke opfylder opholdskravet, vil i stedet modtage en såkaldt 

integrationsydelse. Satserne for integrationsydelse er væsentlig 

lavere end satserne for kontanthjælp (ca. halvdelen). 

Integrationsydelsen udgør følgende månedlige beløb (bruttobeløb 

før skat);  

Voksne (over 30); 5.945,- 

Par som er forsørgere; 8.319,- 

Enlige forsørgere; 11.888.- 

Unge under 30 år (udeboende); 5.945,- 

Unge under 30 (hjemmeboende); 2.562,- 

 Der kan efter ansøgning ydes et tillæg på 1.500 kroner ved bestået 

danskprøve på et vist niveau. (prøve i dansk 2). 
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 Pension: Flygtninge i pensionsalderen har tidligere haft mulighed 

for at få fuld folkepension uanset opholdstid i Danmark. En 

lovændring i 2015 betyder imidlertid, at flygtninge først har 

optjent ret til fuld folkepension efter 40 års fast bopæl i Danmark. 

Har en flygtning haft mindre end 3 års fast bopæl i Danmark inden 

folkepensionsalderen vil personen ikke have ret til folkepension og 

i stedet få en særlig social ydelse. 

 Andre sociale ydelser: Flygtninge kan få en række økonomiske 

ydelser på lige fod med andre borgere, f.eks. boligsikring. Fra 

d.1.september 2015 gælder dog et optjeningsprincip for flygtninges 

ret til børn- og ungeydelser. Flygtninge opnår først ret til de fulde 

ydelser efter 2 års ophold 

Familiesammenføring – kan jeg få min familie hertil? 

 Flygtninge kan få deres ægtefælle og mindreårig børn til Danmark. 

Voksne børn og forældre til voksne flygtninge kan som hovedregel 

ikke komme til Danmark som familiesammenført. 

 I Danmark gælder der, at man skal opfylde en række krav for at få 

en udenlandsk ægtefælle til Danmark. Man skal bl.a. kunne 

forsørge sin ægtefælle, have egen bolig af en vis størrelse og være 

over 24 år. Parret skal samlet have større tilknytning til Danmark 

end til noget andet land. Når den herboende ægtefælle ikke er 

dansk, skal vedkommende yderligere opfylde kravene for 

permanent opholdstilladelse, herunder sprogkrav og 

beskæftigelseskrav. Flygtninge får midlertidig dispensation fra en 

række krav, hvis de på grund af risiko for forfølgelse og overgreb 

ikke kan leve sammen som familie i hjemlandet.  

 Ægtefællen kan ikke komme til Danmark, hvis ægteskabet er 

indgået under tvang, eller der er tale om proforma ægteskab. 

Flygtninge, der har fået midlertidig beskyttelsesstatus, kan som 

udgangspunkt ikke få familien til Danmark i det første år efter 

opholdstilladelsen. Hvis deres ophold forlænges efter det første 

år, så kan de opnå familiesammenføring på lige vilkår med øvrige 

flygtninge.  
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God viden til vejledning & rådgivning 

Familiesammenføring 

Information, vejledning og materiale vedr. familiesammenføring, 

opholdskort mv. kan indhentes på www.nyidanmark.dk.  

OBS  De fleste ansøgninger skal ske digitalt. Undtagelse for digital 

ansøgning findes på nyidanmark.dk  blanketter  obligatorisk 

selvbetjening  skemaer til ansøgere der er undtaget. 

Der mulighed for at kontakte udlændingestyrelsen telefonisk i tidsrummet;  

 Mandag – onsdag 09:00-15:00 

 Torsdag 12:00-17:00 

 Fredag: 09:00-12:00 

 Telefonnummeret  35 36 66 00. 

Familiesammenføring (Integrationsrådet kan hjælpe med dette).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ægtefællesammenføring hvis ansøger er dansk  Ansøgningspakke FA1 

Ægtefællesammenføring hvis ansøger har asyl i Danmark  Ansøgningspakke 

FA10 

Familiesammenføring for børn, der samtidig med forælder, hvor ansøger har 

asyl  FA11 

Familiesammenføring for børn der ikke søger samt. med forælder,   FA12 

Familiesammenføring for øvrige familiemedlemmer under 18 år  SG1 

Familiesammenføring for forældre og søskende til uledsaget ung  SG2 

 

http://www.nyidanmark.dk/
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Forlængelse af opholdstilladelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En udlænding, som har fået tidsbegrænset opholdstilladelse i 

Danmark på baggrund af familiesammenføring, har mulighed for at få 

forlænget sin opholdstilladelse.  

Det er vigtigt, at man er opmærksom på, at der gælder forskellige 

regler afhængig af, om man har opholdstilladelse som medfølgende 

familiemedlem til en person, som har tidsbegrænset opholdstilladelse 

i Danmark på baggrund af arbejde eller studier, eller om man har 

opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring med en person, 

der ikke har en tidsbegrænset opholdstilladelse i Danmark som led i 

arbejde eller studier. 

 Hvis man har opholdstilladelse som medfølgende 

familiemedlem til en person, som har opholdstilladelse i 

Danmark på baggrund af arbejde eller studier, er det 

Styrelsen for International Rekruttering og Integration, som 

behandler ansøgningen 

 Hvis man har opholdstilladelse på baggrund af 

familiesammenføring med en person, der ikke har 

opholdstilladelse i Danmark på baggrund af arbejde eller 

studier, er det Udlændingestyrelsen, som behandler en 

ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse 
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Hjælp til tandlægeregning 

Hvis en borger modtager integrationsydelse, kan vedkommende få tilskud 

til tandbehandling på op til 10.000 kroner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er vigtigt at borgeren henvender sig i Borgerservice  Team ydelse og 

beder om et tandlæge brev. Dette skal fremvises ved tandlægen der laver 

et overslag. Overslaget skal så atter i TeamYdelse, der bevilger tandlæge 

behandlingen. Dernæst kan behandlingen startes.  

Egenbetaling til tandlæge behandling; 

 Er du 18-24 år? 

Så skal du betale 600 kr. om året. Resten af beløbet op 

til de 10.000 kr. får du som tilskud. Du kan godt 

gennemgå flere behandlingsforløb på op til 10.000 kr. på 

ét år. I givet fald skal du stadig kun betale 600 kr. i alt 

selv. 

 Er du 25 år eller derover? 

Så skal du årligt betale 600 kr. og 35 % af regningen op til 

10.000 kr. Du kan godt gennemgå flere 

behandlingsforløb på op til 10.000 kr. på ét år. I givet fald 

skal du stadig kun betale 600 kr. én gang det 

pågældende år, men 35 % af regningen for hvert 

behandlingsforløb. 

 Særregel for 25-29-årige, der får integrationsydelse men 

ikke dansktillæg eller uddannelseshjælp men ikke 

aktivitetstillæg eller barselstillæg: 

 Er du 25-29 år og modtager du uddannelseshjælp men 

ikke aktivitetstillæg eller barselstillæg, skal du alene 

betale 600 kr. årligt. Resten af tandbehandlingen op til 

10.000 kr. får du tilskud til. 

Husk hvis behandlingsforløbet strækker sig over nytår, 

dvs. 2 kalenderår, skal du betale den årlige egenbetaling 

på 600 kr. 2 gange 
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Pas til udlændinge 

Udlændinge med opholdstilladelse i Danmark som flygtning kan ikke 

henvises til at søge om pas hos myndigheder i det land, hvor de er 

statsborgere og er derfor berettiget til at få et pas udstedt af de danske 

myndigheder.  

Udlændinge med opholdstilladelse i Danmark, der er anerkendt som 

statsløse i henhold til FN´s konvention om statsløse personers retsstilling 

af 28. september 1954, er berettiget til få udstedt et fremmedpas med 

angivelse af, at indehaveren er anerkendt som statsløs i henhold til 

konventionen.  

Udlændingestyrelsen udsteder dansk fremmedpas til andre udlændinge, der 

har opholdstilladelse i Danmark, fx som familiesammenført, og som ikke 

hos myndighederne i deres hjemland (statsborgerskabsland) kan få udstedt 

et pas.  

Der er to typer pas: 

 Rejsedokument til flygtninge (konventionspas) 

 Fremmedpas 

ANSØGNING OM FREMMED PAS ELLER REJSEDOKUMENT 

SKER DIGITAL ONLINE PÅ NYIDANMARKS HJEMMESIDE. 
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DR licens 

Alle borgere i Danmark er underlagt pligt til at betale medielicens. Hvis du 

er over 18 år og har et licenspligtigt apparat, så skal du være dækket af en 

medielicens. 

Det er ikke afgørende for din licenspligt, om du bruger DR eller andre 

licensfinansierede medie- og kulturbud. Så snart du har et licenspligtigt 

apparat, skal du være dækket af en medielicens. 

Undtagelserne – Når du ikke skal være tilmeldt 

 Der er som hovedregel to situationer, hvor du ikke skal være 

tilmeldt licens: 

o Hvis du ikke har licenspligtige apparater 

o Hvis du er dækket af en andens licens. Du er dækket af 

din ægtefælle, din kæreste eller dine forældre, hvis I har 

samme folkeregisteradresse. Du kan ikke være dækket af 

andre, heller ikke selvom I bor sammen. 
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Nyttige steder v. Silkeborg kommune;  

 Frivilligkoordinator v. Integrationsafdelingen og Socialafdelingen i 

Silkeborg kommune 

o Koordinering og kontakt til frivillige vedr. integrations- og 

social målgruppen. 

o Ea Særkjær Due; ecc@silkeborg.dk, 29315730 

 Boligmedarbejder v. integrationsafdelingen Silkeborg kommune 

(dansk og arabisk talende) 

o Ismail Battal Mustaffa; ismailbatal.mustaffa@silkeborg.dk, 

24412144 

 Vagttelefonen v. Integrationsteamet Silkeborg kommune 

o Mandag – onsdag 10:00-15:00 

o Torsdag 10:00-17:00 

o Fredag 10:00-14:00 

o Ring til 89701000 – omstilles til vagttelefon 

 

 Jobkompagniet, Stagehøjvej 9, 8600 Silkeborg 

o Cykeludlevering mandag og torsdag 13:00-14:30 

 Team Ydelse 

o Alt vedr. borgeren integrationsydelse, enkeltydelser mv.  

o Frontfunktion i Borgerservice i Rådhusets åbningstider 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ecc@silkeborg.dk
mailto:ismailbatal.mustaffa@silkeborg.dk
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Frivillige steder/ indsatser i Silkeborg for udlændinge 

Base to Go: 

Åbningstider tirsdag og torsdag kl. 14.30-19:30 samt lørdag 11:00-16:00. 

Hver lørdag fokuseres der på familierettede aktiviteter og  

socialt samvær blandt familier, hvorimod hverdagene har mere fokus på 

rådgivning og vejledning  

og hjælp. Hver torsdag er der mulighed for at få vejledning og hjælp af  

Integrationsrådet i Silkeborg.  

 Cafe med rådgivning, 

uddeling af gratis tøj 

 Mulighed for billigt måltid  

mad 

 Kontakt; Projektleder Line 

Skipper 

o Tlf; 21180048 

Cafe Venlig – kulturhuset 

Café Venlig er et uformelt venskabs- og værested med fokus på integration 

og hjælpsomhed på tværs af alle skel.  

 Caféen er åben hver onsdag kl. 14.30-18 i Kulturhuset, Hostrupsgade 14 

(for enden af gågaden i Silkeborg). 

 Her kan man mødes med andre venlige mennesker for at få en hyggelig 

snak, et spil backgammon eller måske lidt hjælp med sprog, lektier eller 

offentlige papirer.  

 Alle er velkomne, og lokale venligboer og andre frivillige serverer gratis 

kaffe, te, saft og kage (ingen rygning eller alkohol). 

Vi vil gerne vise, at man godt kan være venlig over for folk, der har brug 

for det, uden at der går noget fra andre.  

Det upolitiske nonprofit-initiativ udspringer af Venligboerne i Silkeborg, og 

er baseret på frivillighed og hjælpsomhed. Driften er derfor afhængig af 

frivillige bidrag, donationer og sponsorater. 

 



 

Side 34 af 42 

 

Dansk Røde Kors – Silkeborg/ Kjellerup 

Silkeborg Kommune modtager hvert år ca. 350 nye flygtninge. 

Du kan hjælpe med nogle af de udfordringer man støder på som ny i 

Danmark: 

 sprog, breve, internet, praktiske gøremål. 

Det er ikke kompliceret at være kontaktperson for en flygtning. 

Det handler dybest set om at være sammen med nye medborgere på en 

afslappet måde. 

Hvis du er interesserret i at høre mere om at være 

kontaktperson/kontaktfamilie, så kan du kontakte: 

Silkeborg; Torben Rasmussen, mail: torbras@gmail.com, telefon: 3029 

4029 

Kjellerup; Gert Nielsen, tlf. nr. 2165 3063, gertyst@gmail.dk,  

Tal Dansk Cafe 

Tal Dansk Cafe efter endt sprogundervisning på Sprogcenter Midt. 

 Kontakt Bent Nielsen; 23901322 

Samvær og Spisning – en cafe for alle 

Cafe for alle nye borgere i Silkeborg. Samvær og spisning indbyder  

At lave mad sammen, spise sammen, tale dansk, spille spil,  

Spille musik, hjælp til praktisk opgaver som brevlæsning, NemId mv.  

Kontakt; Niels Lauritsen, 23350403, nilau@os.dk,  Marianne Hedemann 

Andreasen, 24215675, mhan@km.dk 

mailto:torbras@gmail.com
mailto:gertyst@gmail.dk
mailto:nilau@os.dk
mailto:mhan@km.dk
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Oustruplundgruppen 

 

Oustruplund 14 er en gruppe frivillige mennesker og beboere på 

Oustruplund. Frivilliggruppen, Oustruplund fungerer under hensyn til 

Silkeborg Kommunes Frivilligstrategi og i respekt for beboernes ønsker og 

behov for støtte. 

Formålet med Oustruplund 14 er at bidrage til, at de flygtninge, som har 

midlertidigt bosted på Oustruplund 

 føler sig velkomne i lokalsamfundet 

 får støtte til at lære dansk 

 får støtte til at lære om dansk kultur og traditioner 

 får kendskab til lokalsamfundets mange tilbud og hjælp til at 

kontakte relevante foreninger 

Det betyder, at frivilliggruppen i samråd med beboerne 

 giver lektiehjælp to gange ugentligt 

 har uformeldt samvær en gang ugentligt 

 arrangerer "ud at se" ture 

 har samtaler om danske traditioner og almene hverdagsemner 

 arrangerer fællesspisning 

 er åben for gode ideer til at støtte beboerne med konkrete og 

vedkommende tiltag. 

Kontakt; Anne-Grethe Hassing, 51359279, ahh@seges.dk 

Kirkernes sociale arbejde;  

Et netværk af otte kirker i Silkeborg, der sammen med Blå Kors tilbyder 

omsorg  

og hjælp til mennesker, der er udfordrede i hverdagen. 

Der er fire indsats områder;  

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyr-3bw7vOAhXhFJoKHc38B24QjRwIBw&url=http://www.ksa-silkeborg.dk/&psig=AFQjCNFvF8BCHeMe3K2gj3BUPAJ0iyfmTw&ust=1471079335292942
mailto:ahh@seges.dk
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Praktisk hjælp 

 Kan fx hjælpe med oprydning, rengøring, tøjvask,  

 ophængning af hylder, lamper, gardiner, småreparationer,  

havearbejde og flytning.  

Økonomisk rådgivning  

 Har du brug for hjælp til at få overblik over din økonomi og få lagt 

et budget, så kan vi hjælpe dig. Vi kan også give dig ideer til en 

bedre udnyttelse af dit rådighedsbeløb. Hvis du har gæld, kan vi 

evt. hjælpe dig med at indgå aftaler med kreditorer. Vi vil gerne 

give dig redskaber, støtte og opbakning til at forbedre din 

økonomiske situation. 

Medvandring 

 Støtte, varme og forståelse fra et medmenneske kan løse mange 

problemer. Er du presset af skilsmisse, arbejdsløshed, misbrug, 

sygdom eller andet, kan du måske have glæde af en medvandrer. I 

kan følges med hinanden et stykke vej. Sammen med et andet 

menneske kan du måske bedre overskue situationen. I kan tale 

sammen om dine bekymringer og udfordringer, og I kan glæde jer 

sammen over dine sejre. 

 Kontaktperson til medvandrerordning er;  

o Gitte Eriksen gitte.eriksen(a)oasepost.dk, Tlf.:61 39 61 00 

Kontaktfamilier til flygtninge 

 Måske er du og din familie kommet til Silkeborg som flygtninge. 

Og måske vil I gerne tilknyttes en dansk familie, der kan hjælpe jer 

med at blive en del af det danske samfund. I kan mødes hos jer og 

hos den danske familie. I kan spise sammen og fortælle hinanden 

om jeres kultur og traditioner, eller I kan nyde den flotte natur 

sammen. Kontaktfamilien kan også hjælpe jer med forskellige 

praktiske ting, sprog og breve. 
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o Kontakt til Kirkernes sociale arbejde; Ulla Kristensen, 

61865844/ ukr@blaakors.dk 

 

Internationalt kvindenetværk 

Internationalt Kvindenetværk består af kvinder fra mere end 10 forskellige 

nationaliteter. 

 

Dannelsen af kvindenetværk er udsprunget af en stigende bekymring for 

udviklingen både nationalt og internationalt. 

 

Verden udvikler sig stadig mere skævt, kløften mellem den rige og fattige 

verden bliver stadig større. Ulandshjælpen skæres ned. 

 

Verden bliver stadig mere utryg. Terror bliver et våben, og bekæmpelsen af 

terroren skaber endnu større konflikter og mere terror. 

 

Verden bliver stadig mere intolerant. Den politiske debat i Danmark om 

udlændinge graver kløfter frem for at bygge broer. 

 

Kvinder udgør den halve verden, men indflydelsen er ikke tilsvarende. Ud 

over at blande sig i den politiske debat, er netværket stedet, hvor kvinder 

på tværs af nationaliteter og kulturer kan mødes for at berige hinanden 

socialt og kulturelt. 

 

Internationalt Kvindenetværk mødes den 2. tirsdag hver måned kl. 19.00 i 

"Frivilligcenter Silkeborg" Estrupsgade 4. 1, sal i Silkeborg. 

 Kontaktperson: Karen Marie Møller, Email: 

karen.marie@outlook.dk, Tlf: 53635857 

 

 

 

mailto:ukr@blaakors.dk
mailto:karen.marie@outlook.dk
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Idræt om dagen 

Mange forskellige motionstilbud i dagtimerne, eksempelvis vandgymnastik, 

mindfullness, cirkeltræning, traveturer, yoga m.fl. 

 

Kontakt Kaspar Ginnerup Knudsen for mere info;  

 M 20281099 

 E idraetomdagen@silkeborg.dk  

Alderslyst Gymnastik forening 

36 idrætshold fordelt på 5 skoler. Udover motionsmuligheder, er der vægt 

på fællesskab og kammeratskab.  

Kontakt Anni Lyskjær for mere info;  

 M 40240295 

 E annilyskjaer@yahoo.dk 

Bydelsmødre 

Kvinder med etnisk minoritetsbaggrund hjælper andre kvinder til at blive 

aktive medborgere. Mød andre kvinder, der bor i nærheden af dig.  

Kontakt Tove Stagis for mere info;  

 M 20669704 

 E tovestagis@fibermail.dk 

Internationalt kvindenetværk 

Internationalt kvindenetværk med fokus på at kvinder fra alle kulturer 

mødes og bliver involverede i den aktuelle samfundsdebat og aktuelle 

politiske situationer i Danmark 

Kontakt Karin Marie Møller for mere info 

 M 53635867 

 E karen_marie@outlook.dk 

mailto:idraetomdagen@silkeborg.dk
mailto:annilyskjaer@yahoo.dk
mailto:tovestagis@fibermail.dk
mailto:karen_marie@outlook.dk
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Soroptimisterne Silkeborg 

Mentortilbud til nydanske kvinder der drives i samarbejde med 

Sprogcenter Midt. 

Kontakt Karen Larsen for mere info; 

 M 21791219 

PTSD foreningen 

Foreningen er forum for personer med PTSD, pårørende til PTSD eller 

frivillige der ønsker at gøre en forskel i forhold til PTSD ramte og 

pårørende. Foreningen har etableret et åbent og upartisk rum, hvor alle 

med interesse for eller erfaring med PTSD kan dele deres erfaringer med 

hinanden.  

Kontakt Anne Mygind for mere info;  

 M 31757500 

 E amygind@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:amygind@gmail.com
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Flyers 
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