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Indhold for dagen

• Status på flygtninge situationen i Silkeborg kommune 

• Fordeling af borgere geografisk i Silkeborg kommune

• Fra modtagelse til selvforsørgelse

• Udfordringer og begrænsninger hos integrationsborgeren

• Den gode historie

• Den frivillige indsats 
– Hvorfor er det vigtigt

– Hvilke indsatser er i fuld gang

– Fremtidsperspektiver og tanker (den gode historie)

• Spørgsmål

• Gruppedebat ved bordene og sandwich



Kvoter:

• Generel nedjustering i 2016 kvoter

• Foreløbig modtaget 2016: 132, heraf 73 voksne og 59 børn-

(2017 forventer vi at modtage 208)

• Hertil kommer 30 sammenførte voksne og børn

Kvoteår Personer

2016 158

2015 266

2014 100

Integrationsindsatsen
- Nytilkomne flygtninge i Silkeborg Kommune



Borgere under integrationsloven:

• Sammensætning: en stor del af flygtningene er 
fra Syrien, Eritrea, Irak og Afghanistan. Flere 
familier ankommer samlet og flere har alvorlige 
psykiske og fysiske udfordringer. 

• Der modtages flere familier end tidligere, da 
familiesammenføringsprocessen er blevet 
vanskeligere.

• Fordeling af integrationsborgere i Silkeborg 
kommune fordeler sig således; 

Integrationsindsatsen
- Nytilkomne flygtninge i Silkeborg Kommune





Fra Modtagelse til selvforsørgelse

1. Kontakt og koordinering med asylcenteret

2. Modtagelse på banegård eller busstation

3. Infomøde på Rådhuset 

4. Tur i byen m. buskort, billede, mad mv. (Int. Vejl. v. familier)

5. Følgeskab til bolig

6. Samtale m. jobkonsulent
1. Afdækning af kompetencer og begrænsninger – alle er som 

udgangspunkt jobparate (1. oktober 2016)

2. Integrationskontrakt (dynamisk værktøj)

3. Opfølgning hver tredje måned



Fra Modtagelse til selvforsørgelse

• Opstart på danskuddannelse og beskæftigelsesrettet 
tilbud inden 4 uger.

• Opstart på fuldtids GFU forløb på ungdomsskolen 

– Undtagelse v. pasning af børn, sygdom eller lign. 

• Løbende og åben vejledning og 
rådgivningsmuligheder på Rådhuset v. akutbehov

• Forskel i hvornår folk opnår selvforsørgelse



Den gode historie



Udfordringer og begrænsninger
• Det er afgørende i arbejdet med flygtninge, at være 

opmærksom på at traume og PTSD har stor 
indvirkning på borgeren vej mod en succesfuld 
integration. 

• Facts er  20-30 % af alle flygtning er 
traumatiserede. 

• Viden om traume er vigtig

• Flygtninge kommer til Danmark med vidt forskellige 
baggrunde og ressourcer. 



Udfordringer og begrænsninger

• Groft sat op kan flygtninge i Danmark skelnes mellem to 
grupper; 

1. Flygtninge som flest, der har besværligheder, men som 
alligevel har så mange kræfter, at de kan forholde sig til 
problemerne og komme videre i de nye rammer. 

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. 



Udfordringer og begrænsninger

• Vi skal være opmærksomme på traume blandt 
flygtninge, da symptomerne herpå ofte først viser sig 
når de har fået ophold her i vores kommune. 

• Der er som oftest 5 faser der skal gennemleves før der 
er ro til fokusere på sig selv og sine behov og deraf 
traumer. 



Udfordringer og ressourcer
• Almindeligste psykisk symptomer hos traumatiserede 

flygtninge er; 
• Flashbacks
• Angst og mareridt
• Hjælpeløshed
• Koncentrationsbesvær
• Hukommelsesbesvær
• Søvnforstyrrelser
• Uro i kroppen
• Humørsvingninger
• Vredeudbrud
• Overlevelsesskyld



Den frivillige indsats

Hvorfor skal den frivillige vide alt dette??
• Fordi en vellykket integrationsindsats er afhængig af de 

frivillige. 
• Hvor Silkeborg kommune er koordinatorer og facilitatorer

i at skabe et samarbejdsforum og en proces med fokus på 
udvikling og sunde/ realistiske fremtidsperspektiver og 
mål, 

• Så er det den frivillige sammen med borgeren der 
sammen skaber et miljø og en proces hvor ligeværdighed, 
sammenhold og fællesskab er i fokus – og hvor ejerskabet 
er delt ligeligt.  



Den frivillige indsats

Hvorfor arbejde med frivillige??

• Frivillige har energi og engagement der gør arbejdet i 
foreningerne sjovt og meningsfyldt.

• Opmærksom på at der er brug for alle typer af 
frivillige for at integrationsindsatsen er så 
helhedsorienteret som muligt; 



Frivillige indsatser NU……

• Integrationsmålgruppen er meget forskellig i 
både behov og ønsker – ligesom alle andre 
medborgere i Silkeborg. 

• Derfor et bredt spektre af tilbud og mulighed.

• Silkeborg kommune bygger bro mellem 
kommunen og diverse samarbejdspartnere

• Udføreren er den frivillige forening – der 
skaber hvis skabes kan.



Udpluk af frivillige indsatser på området

• Socialt samvær m. vejledning og 
rådgivning
– Base2Go
– Cafe Venlig
– Samvær og Spisning
– Oustruplund gruppen
– Nabogruppen ved 

Fyrrevænget (nyopstartet)

• Omsorg & praktisk hjælp
 Kirkernes sociale arbejde 

(Praktisk hjælp, medvandring, 
økonomisk rådg., 
kontaktfamilier)

 Røde Kors Silkeborg 
(Kontaktfamilier/ 
besøgstjenesten)

 Bydelsmødre
 Idræt & sundhed

 Alderslyst Gymnastik 
Forening

 Idræt om dagen
 Rådgivning & vejledning

 Integrationsrådet Silkeborg



Fremtiden – alt kan ske!!!

• Lancering af frivillig 
guide/ håndbog

• Privat indkvartering

• Mødesteder/ cafeer i 
bl.a. Kjellerup

• Samarbejde omkring 
fysisk træning

• Udvikling af mentor/ 
ledsager korps

• Erhvervsmentorer

• Kompetencegivende 
kurser

• Hjælp i opstarten til 
enlige flygtninge

• Støtte til gravide 
flygtninge



Spørgsmål i grupper

• Hvilken rolle vil lokalområderne eventuelt kunne 
have overfor flygtninge?

• Hvilke muligheder har lokalrådene for at inspirere 
lokalområdet til frivilligt engagement på 
integrationsområdet?

• Hvordan styrkes samarbejdet mellem lokalrådene og 
Silkeborg kommunes i arbejde med det aktive 
medborgerskab?


