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BLIV KLOGERE PÅ INTEGRATION
OG STYRK DIT NETVÆRK
Hos Integrationsnet arbejder vi aktivt for at styrke
integrationsindsatserne i Danmark. Ud over vores
integrationsnetværk, der arbejder for at opbygge et
tværfagligt samarbejde i kommunerne og videreformidle succesfuld integration, afholder vi løbende
kurser og oplæg over hele landet for kommunale
medarbejdere inden for det integrationsfaglige
område.
I denne folder kan du læse mere om de forskellige
kurser, der tilbydes, og hvordan du tilmelder dig og
dine kolleger. Har I særlige ønsker, tilretter vi gerne
kurser og oplæg til lige netop jeres behov.
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VIDEN OM
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LAD DIG INSPIRERE ...
Som en del af vores aktive indsats for at styrke
og forbedre integrationsarbejdet i Danmark,
udvikler og opdaterer vi løbende vores kurser. I
denne folder har vi samlet et udsnit af vores
mest populære kurser alene med det formål, at
du og dine kolleger kan lade jer inspirere.
SYRIEN
Borgerkrigen i Syrien har udviklet sig til én af de
største humanitære katastrofer i nyere tid. Få viden
omkring Syrien, det syriske samfund og baggrunden
for konflikten. Få også viden om arbejdet med syriske
flygtninge og om betydningen af en PTSD-diagnose
for sociale og beskæftigelsesmæssige udfordringer.

ERITREA
Få viden om Eritrea, det eritreanske samfund og
årsagen til urolighederne. Få også viden om arbejdet
med flygtninge fra Eritrea, de største udfordringer
samt viden om kultur- og religionsforskellighed og
social kontrol.

AFGHANISTAN
I 2015 var den største gruppe af uledsagede mindreårige asylansøgere fra Afghanistan. Få viden om
Afghanistan, det afghanske samfund og de kulturelle
og sociale forskelle, der er mellem Danmark og
Afghanistan.

FLYGTNINGEFAMILIER
Viden om flygtningefamilier og hvilke ressourcer og
udfordringer, de kan have med sig, er vigtigere end
nogensinde. Få grundig og aktuel viden om flygtningefamilier og børn i udsatte flygtningefamilier.

VIL DU VIDE MERE?
KOMPETENCEAFKLARING I INTEGRATIONSARBEJDET
Når nyankomne flygtninge får hurtig adgang til
arbejdsmarkedet, gavner det integrationen og det
danske samfund. Få viden om 360 graders systematisk afklaring og løbende dokumentation af borgerens
kompetencer, så dette kan bidrage afgørende til at
sikre grundlaget for det videre job- og uddannelsesvalg.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har
spørgsmål eller ønsker at sammensætte et kursusprogram, der lever op til lige netop jeres behov.

MUSIKTERAPI OG SØVNBEHANDLING

KONTAKTPERSONER:

Musikterapi er en vigtig indsats for at give traumatiserede flygtninge bedre vilkår for at klare sig selv. Kurset
fokuserer på konsekvenserne af søvnproblemer og
PTSD, hvordan aktive redskaber kan afhjælpe og
behandle og ikke mindst, hvordan den negative spiral
af manglende fremmøde og koncentrations- og
hukommelsesbesvær brydes.

INTEGRATIONSPOLITIK
Det er ikke et krav, at kommunerne skal udarbejde og
implementere en integrationspolitik. Men stadig flere
kommuner vælger at formulere deres værdier og
visioner i en samlet politik for at styrke indsatsen.
Kurset fokuserer på, og giver inspiration til, hvordan
din kommune kan udarbejde en politik for indsatsen.

TOLKEBRUGERE
Som medarbejder har du sikkert oplevet, at sprogvanskeligheder kan være en kommunikativ barriere, og at
der er variation i det tolkede. Med udgangspunkt i
specifik og praktisk viden får du redskaber til at blive
en god tolkebruger samt introduktion til lovgivning og
regler på området.

TRAUMER
LOVGIVNING PÅ INTEGRATIONSOMRÅDET
Bliv opdateret på den nye integrationslovgivning:
- Boligplacering af nyankomne flygtninge
- Integrationsydelsen
- Familiesammenføring

Bliv inspireret til at arbejde med:
- Opsporing af traumer og indvirkning på familiens liv
- Traumer og den bedst mulige støtte
- Musikterapi som effektiv støtte i hverdagen
- Sekundær traumatisering
- Traumer blandt børn og unge

Du kan også læse mere og få inspiration på vores
hjemmeside www.integrationsnet.dk

Mette Fenger
Konsulent
Telefon: 6029 9573
E-mail: mette.fenger@drc.dk
Else-Marie Ringgaard
Projektchef
Telefon: 2811 9669
E-mail: else-marie.ringgaard@drc.dk

