
Integrationsrådet 
Fokus 
på beskæftigelse 
og bosætning
Purnima Kumarathas fra Århus Kom-
munes Integrationsråd fortalte om Rådets 
foregående og kommende arbejde. Rådet 
besluttede i januar 2008 at arbejde sys-
tematisk med Integrationspolitikken med 
særligt fokus på områderne: beskæftigelse 
og bosætning.

Integrationsrådet arbejder på flere tiltag i forhold til fokusområdet 
bosætning. Eksempelvis har Rådet været på studietur til Amster
dam sammen med Gellerupsekretariatet, Boligforeningen Århus og 
Omegn, Søndervangsskolen og Folkeinformation. Rådet har endvi
dere haft besøg af det Boligsociale Fællessekretariat. Gennem Rådets 
arbejde er der fremkommet nogle vigtige pointer i forhold til at ændre 
et udsat boligområde til et attraktivt boligområde. 

Det er for det første væsentligt, at der ikke kun laves fysiske foran
dringer for boligområdet, forklarede Purnima Kumarathas. For det 
andet er det vigtigt, at beboerne høres og inddrages i processen, og 
at de sociale tiltag vægtes højt. Derudover er det nødvendigt at sikre, 
at det ikke kun er de enkelte boliger, der får en højere standard, men 
at omgivelserne også gøres mere attraktive.

I forhold til beskæftigelse har Rådet været på tre virksomhedsbesøg 
og afholdt en Idé Camp om mangfoldighed på arbejdspladsen. En 
vigtig pointe i forhold til beskæftigelse er, at fokus på kompetencer 
og det at kunder er mangfoldige er væsentlige elementer, hvilket 
ligeledes bør afspejles i medarbejdersammensætningen. Dette er et 
vigtigt middel i forhold til at opnå kreativitet og innovation, afsluttede 
Purnima Kumarathas.

”Det er således en nødvendighed at støtte op om og 
fastholde de unge indvandrere i uddannelse i forhold til 
at forbedre deres muligheder indenfor beskæftigelse”

- Rabih Azad-Ahmad (R) 

“...der er en stor vilje og et stort engagement i forhold til, at vi i fællesskab formår – 
også i fremtiden – at sikre en vellykket integration i Århus Kommune ... vi skal ikke 
have et parallelsamfund, men et samfund hvor Gellerup er en del af Århus og Århus er 
en del af Gellerup. Medborgerskab og lighed skal gennemsyre alt i denne by. Århus er 
en mangfoldig by – et sted med plads og brug for alle uanset tilhørsforhold” 

- Nicolai Wammen (A)

Beskæftigelse
Efter de første spørgsmål fra salen blev fokus hurtigt rettet mod 
indsatsområdet beskæftigelse, som der var bred enighed om er 
et vigtigt og centralt område. ”Beskæftigelse er det vigtigste, når 
vi taler om integration. Det er et område hvor vi desværre ’taber’ 
mange indvandrere, men det er et væsentligt område i forhold 
til en succesfuld integration i det århusianske samfund. Vi har 
brug for mangfoldighed og fleksibilitet på arbejdspladsen, og her 
står Århus Kommune som et godt eksempel”, lød det fra Reza 
Taremian (A). 

I forlængelse af dette roste Bünyamin Simsek (V) Sundhed og 
Omsorgs arbejde i forhold til beskæftigelse, og udtalte at ”vi er 
nået langt i forhold til beskæftigelse, men det kan stadig gøres 
bedre”. Jette Jensen (Ø) fulgte op på dette og fremhævede 
ligeledes nogle af de initiativer, der er sat i gang i Sundhed og 
Omsorg som positive tiltag. 

Nicolai Wammen: 
Medborgerskab og lighed skal 
gennemsyre alt i Århus

Borgmester Nicolai Wammen afsluttede aftenen med at takke for alle 
de spændende indlæg og den engagerede deltagelse. Efter aftenens 
indlæg og debat hæftede Nicolai Wammen sig specielt ved to ting. 
For det første viser de mange gode initiativer, der er i gang, at Århus 
er på rette vej i forhold til at nå målene i Integrationspolitikken. For 
det andet blev Borgmesteren bekræftet i, at der er en stor vilje og et 
stort engagement i forhold til, at vi i fællesskab formår – også i frem-
tiden – at sikre en vellykket integration i Århus Kommune. 

Borgmesteren lagde desuden vægt på, at der fremadrettet fortsat er 
brug for en målrettet og ambitiøs indsats: ”Der er stadig mulighed 
for at blive endnu bedre og samtidig sørge for, at vi er klar til at 
håndtere de fremtidige udfordringer”, fortsatte Nicolai Wammen. 

Borgmesteren afsluttede Temadagen med at foreslå en ny evalue
ring af Integrationspolitikken i 2011, for dermed igen at sætte fokus 
på om vi stadig er på rette vej: ”En løbende evaluering er vigtigt i 
forhold til at følge udviklingen og kvalificere den fremtidige indsats. 

Gellerupprojektet bliver den afgørende test for, om vi kan nå vores 
mål”, udtalte Borgmesteren. ”Vi skal ikke have et parallelsamfund, 
men et samfund hvor Gellerup er en del af Århus og Århus er en del 
af Gellerup. Medborgerskab og lighed skal gennemsyre alt i denne 
by. Århus er en mangfoldig by – et sted med plads og brug for alle 
uanset tilhørsforhold”, afsluttede Nicolai Wammen. 

Debat med 
repræsentanter fra Byrådet 

Rabih AzadAhmad (R) henledte opmærksomheden på, at 
beskæftigelse er tæt forbundet med mange andre fokusområder 
indenfor Integrationspolitikken: ”Det er således en nødvendighed 
at støtte op om og fastholde de unge indvandrere i uddannelse i 
forhold til at forbedre deres muligheder på arbejdsmarkedet”.

Sprog og begrebsstigmatisering 
Et andet emne, der optog politikkerne var den mulige stigma
tisering ved brug af bestemte begreber som f.eks. ’tosproget’, 
herunder problematikken vedrørende sprogtest af børn. Hertil 
udtalte Bünyamin Simsek (V), at ”begrebet ’tosproget’ er med 
til at stigmatisere børn med etnisk minoritetsbaggrund. Vi 
bør i stedet tage udgangspunkt i alle børns sprogkundskaber, 
og ikke være bange for at have skoler hvor 80 % af børnene 
kan betegnes som ’tosproget’. Vi bør simpelthen fjerne dette 
begreb”. I forlængelse af dette fremhævede Jette Jensen (Ø), at 
’tosprogethed’ er en negativ betegnelse, der er med til at stig
matisere dele af befolkningen, og at en måde at håndtere dette 
problem ville være at sprogteste alle børn. Hertil svarede Marc 
Perera Christensen (C), at ”debatten omkring de forskellige 
begreber ikke er væsentlig i forhold til problematikken omkring 
sprogbarrierer. Vi nødt til at tage fat og konfrontere problemet, 
og jeg synes at den nuværende politik fungerer fint”. 

Fremtidige udfordringer
Byrådspolitikkerne havde mange bud på hvilke områder 
og problemstillinger, der bør fokuseres på fremover. Mens 
Bünyamin Simsek (V) anførte at bosætning er et væsentlig
ste element, der underbygger de øvrige fokusområder som 
eksempelvis uddannelse, fremhævede Reza Taremian (A), at 
mangfoldighed og fleksibilitet er centrale begreber indenfor 
beskæftigelsesområdet. 

Thomas Medom (byrådskandidat F) roste den frivillige indsats 
på området, herunder Den Somaliske Familiehøjskole samt 
nærpolitiets arbejde. I forlængelse af dette pointerede han vig
tigheden af, at integration bør tænkes ind i alle sammenhænge. 
Ifølge Rabih AzadAhmad (R) er alle områder vigtige, men et 
afgørende område er børn og unge, herunder fritidstilbud og ud
dannelse. Marc Perera Christensen (C) hæftede sig ved, at det 
er en fejl ensidigt at fokusere på et enkelt område som eksem
pelvis bosætning – alle områder er væsentlige. Derudover lagde 
han vægt på, at værdidebatten er af stor vigtighed.

Som det sidste indslag på en spændende og interessant 
temadag fik arrangementets deltagere mulighed for at de-
battere med repræsentanter for partierne i Byrådet. Her 
deltog Marc Perera Christensen (C), Jette Jensen (Ø), Reza 
Taremian (A), Bünyamin Simsek (V), Thomas Medom 
(byrådskandidat F) og Rabih Azad-Ahmad (R) i debatten. 
Politikerne fik endvidere mulighed for at kommentere på 
dagens indlæg samt hvilke områder de ville sætte specielt 
fokus på fremover.

”Det er for det første vigtigt, 
at beboerne høres og ind-
drages, og at de sociale tiltag 
vægtes højt.”

Purnima Kumarathas



Borgmesterens Afdeling

Torsdag 13. august 2009 havde Århus Kommune inviteret Byrådet, Integrationsrådet og 
repræsentanter fra bysamfundet og Århus Kommune til en temadag om Integrationspoli
tikken. Gennem oplæg og dialog gav temadagen en række billeder på implementeringen 
af Integrationspolitikken i Århus Kommune, herunder hvilke initiativer der har medvirket 
til en vellykket integration. Der kom også flere bud på hvilke udfordringer og tiltag, der 
bør fokuseres på fremover.

Status på Århus Kommunes Integrationspolitik
- Hovedbudskaber fra Temadagen om Integrationspolitikken d. 13. august 2009



Århus Kommunes Integrations-
politik - der blev vedtaget i 2007 
- lægger vægt på, at integration 
ikke blot er en kommunal op-
gave, men en opgave for hele 
lokalsamfundet i Århus, hvor alle 
parter har et ansvar for at sikre 
en vellykket integration. Integra-
tionspolitikkens overordnede 
målsætning er at styrke sammen-
hængskraften i det århusianske 
samfund. 

I løbet af aftenen blev arrange-
mentets deltagere indviet i 
Integrationspolitikkens virke 
ved oplæg og dialog med flere 
af områdets interessenter, der 
gav et godt indblik i nogle af de 
gode initiativer og projekter der 
bliver virkeliggjort rundt i Århus 
Kommune. Arrangementet bød 
ligeledes på et panelinterview 
med repræsentanter for partierne 
i Byrådet, der fik mulighed for at 
kommentere dagens problem-
stillinger og samtidig give deres 
bud på hvilke områder, der bør 
fokuseres på fremover. Temada-
gen blev afrundet af Borgmester 
Nicolai Wammen, der fremlagde 
sit syn på Århus Kommunes In-
tegrationspolitik. Kort sagt: Målet 
er integration, der virker – det er 
et fælles ansvar! 

Arrangementet var delt op i føl-
gende fire overordnede dele, der 
fra forskellige vinkler havde fokus 
på implementeringen af Integra-
tionspolitikken: 

Århus Kommune 
Bysamfundet 
Århus Kommunes Integrationsråd 
Århus Byråd

Skabelsen af attraktive boliger i Rosenhøj

Kontorchef Bent Pedersen og direktør for Boligforeningen Århus 
Omegn Leif Jensen fortalte om forsøgsordningen med udlejnings-
former i Rosenhøj.

I Århus er der omkring 300 almene boligafdelinger. Boligafdelingen 
Rosenhøj har i mange år ydet en stor boligsocial indsats – ofte i sam
arbejde med Kommunen og Socialcenter Syd. Efter at man i april 
2007 uden held ansøgte Socialministeriet om dispensation til at ind
føre kombineret udlejning, blev Rosenhøj opfordret til at deltage i et 
forsøg med andre udlejningsformer. 

Baggrunden for deltagelsen i forsøget var, at det i nogle områder var 
svært at udleje boliger, og at man samtidig ønskede at få flere res
sourcestærke personer ind i områderne, hvilket kan have selvforstærk
ende effekter på efterspørgslen efter boliger. Udlejningsforsøget i 
Rosenhøj er en del af helhedsplanen for bosætningsindsatsen, der er 
udarbejdet i samarbejde med Århus Kommune. 

Udlejningsforsøget betyder, at ledige boliger ikke udlejes efter 
venteliste, men i stedet annonceres i dagspressen. Herigennem 
udlejes der udelukkende til ansøgere, som opfylder bestemte krite
rier såsom tilknytning til arbejdsmarkedet eller studieaktivitet. Den 
nye udlejningsaftale, der trådte i kraft den 1. december 2008 betyder 
i praksis, at berettigede ansøgere kan få tilbudt en lejlighed i Rosen
høj i løbet af kort tid.

Forsøget er kommet godt fra start og kan sammen med en lang 
række andre indsatser være med til at gøre området mere attraktivt 
at bo i. Det er kun gennem en helhedsorienteret indsats, at de øn
skede resultater kan opnås.

Sproglærer Lis Heichendorff fortalte om programmet for individuel 
sproglære i Sundhed og Omsorg. Programmet startede i 2006, og 
allerede i 2007 var der stor efterspørgsel på den individuelle spro-
gundervisning. Målgruppen for undervisningen er alle ansatte in-
denfor Sundhed og Omsorg med etnisk minoritetsbaggrund. 

Udgangspunktet for sprogundervisningen er den enkeltes arbejds
situation. Således følger underviseren også med ud på den enkelte 
arbejdsplads, hvor de sproglige kompetencer samt kropssproget er 
i fokus. Som underviser oplever Lis Heichendorff ofte, at mange 
har manglende sprogkundskaber, hvilket kan være et problem på en 
arbejdsplads med en høj grad af kommunikation og kundekontakt. 

Målet er ikke, at medarbejdere med etnisk minoritetsbaggrund ta
ler perfekt dansk, men det skal være passende til vedkommendes 
arbejds plads, forklarede Lis Heichendorff. En effektiv måde til at 
opnå dette mål er, at udarbejde en individuel plan for den enkelte 
medarbejder, hvormed de sproglige mål tilpasses den enkelte situ
ation.

Borgerservice - en mangfoldig arbejdsplads

”Borgerservice er for alle”, indledte chef for Borgerservice Lene 
Hartig Danielsen med at pointere. Allerede i 2006 begyndte man 
at fokusere på at levere en tilpasset service til den århusianske 
befolkning, idet borgerne i Århus Kommune har forskellige be-
hov. Derfor blev det besluttet at udarbejde en strategi ved hjælp 
af en medarbejdergruppe, der kunne løfte servicen til det ønskede 
niveau i Borgerservice.

Et resultat heraf er, at Borgerservice rekrutterer mangfoldigt, idet 
fokus på personalesammensætningen er i centrum. Dette er et 
effektivt middel til at sikre muligheden for, at kunne differentiere 
servicen i forhold til Århus Kommunes borgere.

På nuværende tidspunkt har Borgerservice eksempelvis medarbej
dere med arabisk og tyrkisk baggrund. Dette er en stor hjælp i situ
ationer, hvor der er behov for fagspecifik service, fordi man sikrer, at 
væsentlige elementer og informationer ikke bliver tabt i processen. 

Mangfoldighed i personalesammensætningen er derfor en styrke 
i afdelingens virke med at sikre muligheden for differentiering af 
den service, som Århus Kommune tilbyder byens borgere. 

Dalmar Ali Hassan og Zamzam Ali, der arbejder som bostøttemedarbe-
jdere i Lokalpsykiatrien, berettede om indsatsen overfor khat-misbrug.

En stor del af arbejdet består i at opsøge og skabe kontakt til mis
brugerne, hvilket gøres i samarbejde med to moskéer i Gellerup 
området. I dette arbejde er skabelsen af tillid i centrum – både til 
og mellem misbrugerne. Der arrangeres en række forskellige akti
viteter, herunder fællesspisning, der gør det muligt at dele viden og 
erfaringer, om hvordan khatmisbrugerne og deres familier bedst 
håndterer dagligdagens forskellige problemstillinger.

Der er i arbejdet med misbrugerne kontakt til ca. 100 unge men
nesker, hvoraf der er en særlig tæt kontakt med en gruppe på ca. 
40 personer, hvis liv i høj grad afspejler, at de er meget afhængige 
af at tygge khat.

Fokus i kampen for at mindske khatmisbruget er således at skabe 
tillid mellem projektets deltagere, så man effektivt kan hjælpe hin
anden ud af problemerne.

Integrationspolitikkens 
tænkning i Børn og Unge
Gennem sit oplæg gav leder af Trige Dagtilbud Lea Olsen et billede 
af, at Integrationspolitikken skal føres ud i livet, før den for alvor 
giver resultater. 

Gennem det daglige arbejde som leder i en institution gik det i 
2006 op for Lea Olsen, at diskrimination ubevidst sker på daglig 
basis. Tidligere lagde institutionen et stort arbejde i at forklare de 
etniske familier de oplysninger, der blev givet i daginstitutionen. 

Et konkret eksempel på dette var, da en medarbejder prøvede at 
forklare et forældrepar med etnisk minoritetsbaggrund, at deres 
barn skulle medbringe et par gummistøvler. Via en tolk fik med
arbejderen senere kendskab til, at forældrene ikke vidste hvad 
gummistøvler var. 

Det var først da man udelukkende gik fra at fokusere på resulta
tet, til at koncentrere sig om selve processen – om hvordan man 
bedst opnår et positivt sammenhold i institutionens funktion – at 
det gik op for institutionens medarbejdere, at integration er noget, 
der skal tænkes ind i alle sammenhænge.

Nu analyseres medarbejdernes arbejde i institutionen, og man 
forsøger endvidere, at klarlægge forældrenes danskkundskaber og 
give information omkring kommunens sprogundervisning. Dette 
sikrer bedst mulige vilkår for alle parter. Sproget kan være en bar
riere for forældrene i forhold til indsigten i deres barns hverdag 
i institutionen, og er derfor et vigtigt område at have fokus på. 
Det er og har været en lang proces, men det giver en afsmittende 
positiv virkning på børnene, pointerede Lea Olsen.

5 gode historier 
Fra Århus Kommune

Fastholdelse af etniske minoriteter 
gennem individuel sprogundervisning

Kampen mod khat-misbrug

“...en medarbejder prøvede at forklare et forældrepar med etnisk mi-
noritetsbaggrund, at deres barn skulle medbringe et par gummistøv-
ler. Via en tolk fik medarbejderen senere kendskab til, at forældrene 
ikke vidste hvad gummistøvler var ... vi forsøger nu at klarlægge 
forældrenes danskkundskaber...”

- Lea Olsen, Trige Dagtilbud



Bysamfundet 
Integration på uddannelserne 
og arbejdspladsen

De frivillige mentorer Regina Nielsen og Inger Nørvang Madsen 
forklarede, hvorledes den frivillige mentorordning på Social og 
Sundhedsskolen fungerer.

Mentorerne fra Social og Sundhedsskolen er alle frivillige og 
ulønnede. Regina Nielsen fortalte, at hendes baggrund som indvan
drer gav hende idéen til at arbejde som mentor. Hendes beslutning 
om at tilmelde sig mentorordningen bunder i en følelse af, at kunne 
gøre en forskel for andre kvinder i hverdagen. Inger Nørvang Madsen 
fremhævede, at hun altid har været interesseret i andre mennesker, 
og at hun føler, at hun samtidig får meget igen som mentor, idet man 
hele tiden udfordres på en positiv måde. 

Mentorerne hjælper de studerende med alt lige fra lektier og fritids
forhold til spørgsmål om skatte og lønforhold. Kort sagt kan man 

Fardowsa Bashir forklarede, at det i arbejdet med de somaliske unge, 
er nødvendigt, at den unges familie har tillid til Familiehøjskolen. Ind
byrdes tillid forbedrer mulighederne for at arbejde med de unge og 
lave aktiviteter udenfor højskolen. 

Fra Somalisk Familiehøjskoles side opfordres der i høj grad til at ar
bejde med videndeling – at dele viden mellem hinanden er et vigtigt 

Et sofainterview med rekrutteringsdirektør Karina Boldsen fra Ves-
tas, ægtefælle til en udenlandsk medarbejder Emmeri Guyton samt 
leder af Business Århus Søren Boel Pedersen og projektleder Tiny 
Maerschalk fra International Community, gav arrangementets del-
tagere et spændende indblik i arbejdet med integration af uden-
landsk arbejdskraft og deres familier i Århus.

”Det sværeste var at lære sproget og derefter at lære arbejds
kulturen at kende. Jeg var meget genert, da jeg startede i 
Bilka – usikker på mine kvaliteter og på samarbejdet med 
mine kolleger. Efter fire måneder havde jeg glemt alt om 
disse ting, og jeg synes nu at jeg har et meget spændende 
job, nogle dejlige kolleger – og jeg glæder mig til at gå på 
arbejde.”

- Bouchra, medarbejder, Dansk Supermarked

blive stillet overfor alle de problemstillinger, der kan være en ud
fordring i hverdagen, forklarede Inger Nørvang Madsen. I arbejdet 
som mentor er der fortrinsvis kontakt med kvinder med etnisk mi
noritetsbaggrund i 3040 års alderen, som har små børn og hvor det 
er kvinden der er hovedansvarlig i hjemmet. For at sikre et succesfyldt 
samarbejde er det derfor vigtigt, at mentoren er accepteret af hele 
familien.

Social og Sundhedsskolens mentorordning har altid brug for nye 
mentorer. I den forbindelse er det vigtigt at fortælle, at alle parter får 
udbytte af samarbejdet, afsluttede repræsentanterne fra den frivillige 
mentorordning deres oplæg.

Den frivillige mentorordning hos SOSU

Virksomhederne har fået nemmere ved at fastholde og rekruttere 
internationale medarbejdere, fortalte Karina Boldsen fra Vestas. 
Familierne til internationale medarbejdere har stor indflydelse på en 
eventuel ansættelse i en dansk/århusiansk virksomhed. Det er der
for vigtigt, at der er gode forhold for resten af familien i forhold til 
skole, netværk mv. Det er således nødvendigt, at Århus Kommune 
kan tilbyde muligheden for eksempelvis at skabe netværk, så det er 
nemt at blive integreret i bylivet og blandt de andre medarbejdere. 
Dette vil ligeledes kunne afhjælpe nogle af de dagligdagsproblemer 
udenlandske medarbejdere kan have. 

Det at mødes gennem sociale arrangementer og skabe netværk er 
altafgørende, tilføjede Tiny Maerschalk fra International Communi
ty. I forhold til at tiltrække udenlandske arbejdskraft er det helt cen
tralt, at Århus er et godt sted at rejse til, og at der er de muligheder 
en udenlandsk familie efterspørger.

Emmeri Guyton, ægtefælle til en udenlandsk medarbejder, fortsatte 
med at fortælle om sit indtryk af Århus og mødet med befolkningen. 
Århus er, ifølge Emmeri Guyton, en rigtig god by, hvor folk er søde 
og hjælpsomme. I nogle tilfælde kan det dog være svært at skabe 
netværk med danskere, idet folk ofte prioriterer familielivet og som 
regel er private mennesker, forklarede Emmeri Guyton. 

Leder af Business Århus Søren Boel Pedersen fremhævede, at der 
allerede i Århus Kommune er iværksat initiativer for at fremme in
tegrationen af ny udenlandsk arbejdskraft. Eksempelvis bliver der 
iværksat rundbordssamtaler med virksomheder og universiteter, 
ligesom der er udarbejdet en strategi for integration af udenlandsk 
arbejdskraft, hvor det sikres at de nyankomne får den nødvendige 
information mv. 

Integration af udenlandsk arbejdskraft samt deres familier 

“Det er vigtigt at have fokus 
på, at der er forskellige typer af 
jobs. De jobs nogle betegner 
som ’andenrangsjob’, kan være 
drømmejobbet for andre...”

- Annette Vittrup, Dansk Supermarked

“...i arbejdet med de somaliske unge, er det nødvendigt, at den unges familie har tillid til Familiehøj-
skolen. Ind byrdes tillid forbedrer mulighederne for at arbejde med de unge og lave aktiviteter 
udenfor højskolen”

- Fardowsa Bashir, Somalisk Familiehøjskole

Dansk Supermarked 
Integration på arbejdspladsen
HR partner Annette Vittrup gav et spændende og lærerigt indblik i 
arbejdet med integration i Dansk Supermarked.

Dansk Supermarked begyndte at fokusere på integration i 1996, 
hvor en bagermester i Føtex indledte et samarbejde med Århus 
Kommune omkring integrationsspørgsmålet – et samarbejde der 
siden har udviklet sig betydeligt, og som i dag danner grundlag for, 
at man anvender ’Århusaftalen’ som ramme for aftaler med over 
30 jobcentre i hele landet. Gennem samarbejdet med jobcentrene 
beskæftiger Dansk Supermarked et betydeligt antal praktikanter, 
der bliver ansat under individuelle arbejdsforløb, som passer til den 
pågældende praktikant.

I forbindelse med at styrke integrationen har Dansk Supermarked 
endvidere udpeget lokale koordinatorer samtidigt med, at der er ud
dannet over 300 mentorer blandt personalet. Mentorerne hjælper 
den enkelte medarbejder med de problemstillinger, der kan opstå 
på arbejdspladsen og guider medarbejderen gennem arbejdsforlø
bet. Det er endvidere væsentligt, at Dansk Supermarked ofte tager 
virksomhedens integrationsindsats op til revision, forklarede An
nette Vittrup. Det er vigtigt, at nydanskere ikke har et anderledes 
forløb – de er en del af medarbejdergruppen, og bliver ikke sat i bås. 
I Dansk Supermarked er det uvæsentligt, hvilken nationalitet man 
har – vil man arbejde, er man en del af fællesskabet.

Sprogundervisning på arbejdspladsen er yderligere en ting, som 
Dansk Supermarked har fokus på. Herunder er det vigtigt at holde 
for øje, at det ikke kun er sproget men også accent og dialektmæs
sige forhold, der kan gøre det svært som medarbejder med etnisk 
minoritetsbaggrund at fungere på en arbejdsplads, forklarede An
nette Vittrup.

Det er vigtigt at have fokus på, at der er forskellige typer af jobs. De 
jobs nogle betegner som ’andenrangsjob’, kan være drømmejobbet 
for andre. Det er således centralt, at anskue alle jobs som ligevær
dige og ikke opfatte nogen som værende bedre end andre. Man skal 
turde gøre en forskel og se ressourcer i alle – alle kan noget!

værktøj. Rent praktisk fungerer dette gennem et ugentligt lørdagsar
rangement, hvor der altid er et tema omkring viden på dagsordenen. 
Disse arrangementer benyttes endvidere til at debattere forskellige 
emner, ligesom der er mulighed for eksempelvis at invitere politi, By
råd m.fl. på besøg for at fortælle om mulighederne for uddannelse, 
fortalte Abdi Rashid Sheikh.  

Somalisk Familiehøjskole – et bidrag til medborgerskab

Somalisk Familiehøjskole drives af frivillige og er et godt eksempel på, hvordan etniske mi-
noriteter selv gør en stor indsats for at bidrage til aktivt medborgerskab. 


