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Integration af udlændinge 
 

Det skal være nemmere og mere overskueligt for virksomheder at ansætte medarbejdere fra udlandet. I 

dette dokument kan du få et overblik over, hvilken hjælp du kan få til at integrere udlændinge på 

arbejdspladsen. 

Beskrivelserne er en kort introduktion, hvor du hurtigt og let kan få overblik over mulighederne.  

Ønsker du nærmere dialog eller hjælp? 

Kontakt mig 

 

ERHVERVSKONSULENT DENNIS THYSSEN 

Jeg hjælper med at finde den rigtige løsning for din virksomhed. 

Tlf. 55 88 52 48 

E-mail: dlt@naestvederhverv.dk 

  

mailto:dlt@naestvederhverv.dk
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD0vb4m-zSAhWGPhQKHVUsDUIQjRwIBw&url=https://dit-naestved.dk/event/ivaerksaettercafe/&psig=AFQjCNFBN_MtBgYz3WAqllCQVMnX-RU0AQ&ust=1490344468546016
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Indledning 

Overvejer du at ansætte en medarbejder fra udlandet? Eller ønsker du at kompetenceudvikle eksisterende 

udenlandsk arbejdskraft? 

 

Mange flygtninge og indvandrere har de faglige kvalifikationer, der kræves i dag. Men den nye medarbejder 

skal ikke blot passe til jobbet, de skal også kunne passe ind i virksomheden. Derfor kan det være relevant 

for dig som arbejdsgiver at yde en indsats for at integrere udenlandske medarbejdere. Det skaber værdi for 

den enkelte virksomhed, for medarbejderen og for kollegerne.  
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Center for Arbejdsmarked (Næstved jobcenter) 
Rådmandshaven 20, 4700 Næstved 
 

Center for Arbejdsmarked har to hovedformål: At hjælpe borgerne med at finde et varigt job, der matcher 

deres kompetencer og situation. Og forsyne virksomhederne med den arbejdskraft, de har brug for. 

Herunder:  

• At borgerne via indsatser og services bliver attraktive at ansætte for virksomheden. 

• At understøtte virksomhedernes rekruttering, fastholdelse og opkvalificering af medarbejderne. 

• At modvirke ubalancer på arbejdsmarkedet. 

 

Flygtninge  

Virksomheden er et naturligt udgangspunkt for en introduktion til det danske arbejdsmarked og det danske 

samfund. 

Vores nyankomne flygtninge skal ud på arbejdsmarkedet. Selvom sproget kan være en hindring, så er der 

værdifuld arbejdskraft at hente. Center for Arbejdsmarked har mulighed for at give virksomheden ekstra 

ressourcer i et opkvalificerende forløb af de sproglige og faglige kompetencer. Det giver virksomheden en 

hel unik mulighed for at åbne op for nye kulturer og nye perspektiver. Fra 2016 er der af Folketinget 

vedtaget en virksomhedsbonus på op til 40.000 kr. til virksomheder, som ansætter en flygtning i ordinær 

ansættelse i minimum 6 måneder. Udbetalingen af virksomhedsbonussen og beløbets størrelse, afhænger 

af, hvor længe medarbejderen har opholdt sig i Danmark, og der stilles samtidig krav om, at medarbejderen 

er ansat på minimum 19 timer om ugen. 

 

Center for Arbejdsmarked kan hjælpe jer med at: 

- Vejlede om kompetenceudviklingsforløb. 

- Finde mulige kandidater – det rigtige match. 

- Hjælpe med det administrative  

Den direkte vej til Jobcenter Erhverv: 
 
vkc@naestved.dk  
Tlf. 20 16 65 74 
 

 

 
 

 

mailto:vkc@naestved.dk
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NSI Sprog- og Integrationscenter 

Kasernevej 20, 4700 Næstved 
 

NSI er en voksenuddannelsesinstitution med undervisning for voksne udlændinge. Hovedkontoret ligger på 

Næstved Kaserne, og NSI har opgaver i hele Danmark. 

 

NSI Sprog- og Integrationscenter gennemfører målrettede og praktisk orienterede forløb til private og 

offentlige arbejdspladser. NSI bruger det danske sprog som afsæt for beskæftigelse og har øje for, hvad der 

skal til for at agere i en dansk arbejdssammenhæng. 

 

NSI tilrettelægger undervisning for nye udenlandske medarbejdere inden for alle brancher og tilbyder også 

opkvalificering af danske medarbejdere. NSI kan yde sproglig støtte til praktikanter og nye medarbejdere, 

efteruddanne alle personalegrupper og arbejder med kommunikation og kulturmøde på arbejdspladsen i 

forbindelse med ansættelse af udenlandsk arbejdskraft. 

 

Eksempler på kurser ved NSI: 

• Danskundervisning af udenlandske medarbejdere. Kurset målrettes de sproglige krav, som opgaverne 

og den enkelte arbejdssituation kræver. NSI fokuserer på, at undervisningen bliver ligetil og praktisk 

orienteret for arbejdspladsen. Kurset kan fokusere på branchespecifikke udtryk og begreber, kulturen 

på arbejdspladsen samt sikkerhed og arbejdsmiljø. Medarbejderen lærer noget, man kan bruge med 

det samme. Kurset tilrettelægges fleksibelt efter virksomhedens tidsplan. 

• Dansk eller matematik I fagene dansk og dansk for tosprogede arbejder NSI på alle trin med læsning og 

læseteknik, grammatik, tegnsætning og forskellige skriveøvelser. I matematik tilbyder NSI to niveauer 

med talforståelse, basal regning og matematiske begreber. Senere i forløbet arbejdes der med mere 

komplekse regneopgaver og problemregningsopgaver, som kan relateres til medarbejderens opgaver 

på arbejdspladsen. I matematik er der særligt fokus på at forstå, behandle og producere tekster med 

matematik i. Dansk eller matematik på arbejdspladsen hører under den forberedende 

voksenundervisningslovgivning (FVU). 

• Efteruddannelse inden for alle brancher. Administrativt ansatte og andre interesserede har mulighed 

for at forny deres danskkundskaber. Kurset henvender sig til alle, som skriftligt kommunikerer som en 

del af deres arbejdsopgaver.  

• Relocation. Praktisk oplæring i en virksomhed baner vejen for en nydansk medarbejder. Det er i 

virksomhederne, medarbejderen udvikler de kompetencer, der efterspørges, og det er i 
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virksomhederne jobbet skabes. Relocation er en helhedsorienteret indsats, hvor flygtninge sideløbende 

med oplæring i en virksomhed får målrettet praktikforberedende undervisning. 

 

Samarbejde: NSI samarbejder løbende med virksomheder, andre skoler m.fl. om integrationsindsatsen. 

Ingen partner er for stor eller lille – døren står altid åben. NSI udvikler også gerne nye specialdesignede og 

målrettede kurser til virksomhedens behov. 

 

Læs om flere kurser og muligheder på www.nsi-center.dk  

 

Kontakt: 

Konsulent Connie Toft 

Email: ct@nsi-center.dk  

tlf. 40 90 40 09

http://www.nsi-center.dk/
mailto:ct@nsi-center.dk
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CLAVIS sprog & kompetence 
Tommerupvej 8, 4700 Næstved 

CLAVIS sprog & kompetence er en undervisningsvirksomhed med mere end 30 års erfaring inden for bl.a. 

FVU (Forberedende Voksenundervisning), undervisning i dansk som andetsprog, virksomhedskurser, 

integration, kultur og jobsøgning, ligesom CLAVIS generelt er fortrolig med at udvikle og gennemføre 

arbejdsmarkedsrettede koncepter inden for flere brancher, ikke kun for flygtninge, men også for etniske 

danskere. 

 

CLAVIS har afdelinger i Næstved, Roskilde, København, Greve, Lyngby og Helsingør samt 

underviser/koordinerer projekter på en lang række virksomheder i Region Hovedstaden og Region Sjælland.  

 

Generelt kompetenceløft 

Danmark har mere end 1.000.000 voksne, der har problemer med at læse, skrive eller regne. Det kan være 

en stor gevinst for virksomheden, at medarbejderne får et gratis kompetenceløft inden for dansk og/eller 

matematik. Det højner ikke kun den enkelte medarbejders selvværd og arbejdsglæde, men også 

medarbejderens effektivitet – en effektivitet, der kan måles på bundlinjen. 

 

Undervisningen kan foregå i virksomheden eller i CLAVIS’ egne lokaler i Næstved. 

 

CLAVIS tilbyder:  

• Branchetilpasset dansk, engelsk (- efter nytår 2019) - og matematikundervisning. 

• Mulighed for at fastholde og udvikle medarbejdere gennem uddannelse. 

• Nye færdigheder, som ofte har stor positiv effekt på medarbejdernes daglige arbejde og trivsel såvel 

professionelt som privat 

• Individuelle undervisningsplaner for medarbejderne. 

• Kompetencegivende undervisningstilbud som adgang til AMU og erhvervsuddannelserne. 

 

FVU undervisning er for alle over 18 år, såvel etnisk danske som medarbejdere med udenlandsk baggrund 

af forskellig slags, der ønsker at blive bedre til at læse, stave, skrive eller regne. Før kurset begynder, tester 

CLAVIS, hvilket niveau medarbejderen skal indplaceres på. 

 

Kontakt: Susanne Kunding, Projekt-koordinator og FVU-konsulent  

Tlf. 41 73 81 30 - Mail: sku@clavis.org  

mailto:sku@clavis.org
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EUC Sjælland (EUCSJ) 
Jagtvej 2, 4700 Næstved 

EUC Sjælland er et erhvervsuddannelsescenter, hvor man uddanner unge mennesker fra de afslutter 

folkeskolen til de træder ud på arbejdsmarkedet for alvor. EUCSJ tilbyder også videre- og efteruddannelse 

af voksne. 

 

Almen undervisning 

EUC Sjælland udbyder sideløbende med AMU kurser, almen undervisning fx i: 

• Kurser for tosprogede. Basics, alment eller udvidet niveau 

• Introduktion til det danske arbejdsmarked 

• Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne  

• Introduktion til et brancheområde 

• Individuel kompetencevurdering i AMU 

• Daglig erhvervsrengøring  

• Almen fødevarehygiejne 

 
Læs mere her: www.eucsj.dk  

 

KONTAKT: 

Lars Christensen, virksomhedskonsulent, lach@eucsj.dk - tlf.: 25 23 58 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eucsj.dk/
mailto:lach@eucsj.dk
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VUC Storstrøm 
Birkebjerg Alle 1, 4700 Næstved 

VUC Storstrøm Erhverv tilbyder opkvalificerende efter- og videreuddannelse til offentlige og private 

virksomheder. VUC Storstrøm Erhverv har specialiseret sig i undervisning af voksne og har en bred vifte af 

fag, der kan skræddersys til den enkelte virksomheds behov. 

 

Integrationsuddannelse  

IGU (Integrationsgrunduddannelsen) giver virksomheder mulighed for at ansætte en flygtning i 2 år til en 

løn, der tager højde for, at personens faglige og sproglige kompetencer endnu ikke lever op til kravene på 

det danske arbejdsmarked. Formålet med IGU er, at den enkelte via en kombination af praktisk arbejde og 

sproglig opkvalificering kvalificeres til det danske arbejdsmarked eller til videre uddannelse. 

 

Ordningen gælder for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge mellem 18-40 år, der har haft 

opholdstilladelse i Danmark i mindre end 5 år. 

 

Et IGU-forløb består af uddannelse i kombination med praktik på en virksomhed, hvor der mellem 

arbejdsgiver og praktikmedarbejder skal indgås en aftale om integrationsuddannelsen. 

Uddannelsesdelen skal over de 2 år i gennemsnit udgøre 37 timers uddannelse over 20 uger. 

 

Når flygtningen er på uddannelse, får vedkommende ikke løn, men en skolegodtgørelse, der svarer til 

integrationsydelsen. Flygtningen skal selv ansøge om skolegodtgørelse. 

 

Kontakt:  

Jette Bakkedal  

Email: jba@vucstor.dk  

Telefon: 40 87 15 05  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jba@vucstor.dk
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ZBC  
Næstved adresse: Handelsskolevej 3, 4700 Næstved   

 

ZBC fusionerede i 2017 med Selandia og SOSU Sjælland. ZBC er Danmarks næststørste erhvervsskole med 

afdelinger i otte byer; Næstved, Roskilde, Ringsted, Køge, Holbæk, Slagelse, Haslev og Vordingborg.    

 

Integrationsuddannelse  

Et IGU forløb består af uddannelse i kombination med praktik på en virksomhed, hvor der mellem 

arbejdsgiver og praktikmedarbejder skal indgås en aftale om integrationsuddannelsen. Uddannelsesdelen 

skal over de 2 år i gennemsnit udgøre 37 timers uddannelse over 20 uger.  

ZBC afholder IGU forløb med undervisning af tosprogede og har deltaget aktivt i regional arbejdsgruppe om 

IGU. I samarbejde med jobcentre, SIRI og VEU blev IGU-forløb inden for køkken, vask og kantine udbudt og 

afvikles i efteråret 2017 i Roskilde med 22 flygtninge fra hele Sjælland. Desuden har ZBC gennemført 

projekt for tosprogede til fødevarebranchen (bager og slagter). Ligesom skolen har deltaget i udviklingen af 

for-forløb for tosprogede hospitalsansatte rengøringsassistenter og portører. 

 

ZBC udbyder sideløbende med IGU følgende AMU kurser til at styrke integration af nye medarbejdere:  

- AMU-kursus målrettet to-sprogede, herunder mulighed for fagunderstøttende dansk.  

- AMU-kursus for virksomhedens medarbejder, som skal indgå som mentor for nye medarbejdere og 

derved fremme integrationen.  

- AMU-kursus i introduktion til arbejdsmarkedet.  

- Individuel kompetencevurdering i AMU  

- Undervisning i dansk for flygtning/indvandre (basis/udvidet).  

- Undervisning i almen fødevarehygiejne. 

 

AMU kurser kan også sammensættes til et reelt IGU forløb. 

 

Kontakt:  

Chefkonsulent Lars Hovgaard Jensen 
Email: LHJE@zbc.dk  
Telefon: 25 19 28 29 

mailto:LHJE@zbc.dk

