
4.0 Ny i Danmark / Modtagelse



Noter:

www.aarhus.dk/flygtninge

Hvad beskriver kortet: 
Kortet illustrerer modtagelse af nye borgere 
i Aarhus kommune. 

I hvilken situation kan det anvendes: 
Kortet anvendes den første dag, borgerne 
kommer til kommunen og skal give et 
billede af, hvilke områder de forskellige 
kommunale afdelinger varetager samt hvil-
ke opgaver de kan hjælpe borgerne med.

Hvad er vigtigt at være opmærksom på: 
Det er vigtigt at lære borgerne om kulturen 
omkring Digital Post og digital selvbe-
tjening og hvad man bruger NemID til. 
Ligeledes skal borgerne have information 
om ombytning af udenlandsk kørekort til 
dansk kørekort.
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4.1 Ny i Danmark / Ydelsesafdelingen



Noter:

www.aarhus.dk/flygtninge

Hvad beskriver kortet: 
Kortet beskriver, ydelsesafdelingens opga-
ver i forhold til de borgere, der hører under 
integrationsloven.

I hvilken situation kan det anvendes: 
Kortet kan anvendes i mødet med borger-
ne, hvor det forklares hvilke ydelser, der 
kan ansøges om i integrationsperioden.

Hvad er vigtigt at være opmærksom på: 
At borgerne bliver informeret om retten 
til at søge om forskellige enkelte ydelser i 
ydelsesafdelingen, men at det ikke er ens-
betydende med, at ydelsen bliver bevilliget. 

4.1 Ny i Danmark / Ydelsesafdelingen



4.2 Ny i Danmark / Familierådgivning og integration



Noter:

www.aarhus.dk/flygtninge

Hvad beskriver kortet: 
Kortet beskriver, at familier med børn 
under 18 år kan få vejledning i Familieråd-
givning og Integration.

I hvilken situation kan det anvendes: 
Kortet anvendes ved den første samtale 
med familier, hvor der informeres om, hvil-
ke opgaver Familierådgivning og Integration 
kan hjælpe med.

Hvad er vigtigt at være opmærksom på:
•  At integrationsvejlederen hjælper borge-

ren i en kort periode på mellem 3-6 må-
neder, hvor der gives hjælp til selvhjælp.

•  At familien kan sige nej til vejledning, 
hvis de kan klare sig selv, eller ved hjælp 
af lokalt netværk i Aarhus.

4.2 Ny i Danmark /  
Familierådgivning og integration



4.3 Ny i Danmark / Job og integration



Noter:

www.aarhus.dk/flygtninge

Hvad beskriver kortet: 
Kortet beskriver de opgaver Job og Integra-
tion varetager i forbindelse med modtagel-
se af nye borgere i Aarhus kommune.

I hvilken situation kan det anvendes: 
Det kan anvendes af jobkonsulent ved 1. 
gangs-samtale med borgeren, som typisk 
bliver afholdt kort efter modtagelsen. Der 
bliver udarbejdet en integrationskontrakt 
mellem borgeren og jobkonsulent.

Hvad er vigtigt at være opmærksom på:
•  At borgeren ikke kan frasige sig 

kontakt med en jobkonsulent i 
integrationsperioden.

•  At borgeren kan henvende sig til jobkon-
sulenten, med spørgsmål om danskun-
dervisning, uddannelse eller fremtidige 
jobplaner.
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4.4 Ny i Danmark / Værdien af en aktiv fritid 



Noter:

www.aarhus.dk/flygtninge

Hvad beskriver kortet: 
Kortet beskriver fordelene ved en aktiv 
fritid, og hvad man opnår ved at tage del i 
fritidslivet, herunder et netværk, som kan 
føre til nye venner, beskæftigelse, uddan-
nelse og skole og sunde fællesskaber 
omkring fælles interesser.

I hvilken situation kan det anvendes: 
Kortet kan anvendes af lærere, integra-
tionsmedarbejdere, boligsociale medar-
bejdere, foreninger og ForeningsMentor 
til at fortælle om fordele ved at deltage i 
fritidsaktiviteter.

Hvad er vigtigt at være opmærksom på: 
•  At foreningslivet er baseret på frivillighed
•  At foreningslivet er centralt i dansk 

kultur, og at langt de fleste er aktive i en 
forening i deres fritid.

4.4 Ny i Danmark / Værdien af en aktiv fritid



4.5 Ny i Danmark / Boligtilbud 



Noter:

www.aarhus.dk/flygtninge

Hvad beskriver kortet: 
Kortet beskriver, at kommunen anviser en 
permanent bolig til boligplacerede flygtnin-
ge, når det er muligt. Boligen kan geogra-
fisk ligge i hele kommunen.

I hvilken situation kan det anvendes: 
Kortet kan anvendes i samtaler mellem 
integrationsmedarbejder og borger, hvor 
der er behov for forventningsafstemning 
og formidling af, hvordan anvisning af 
permanent bolig fungerer.

Hvad er vigtigt at være opmærksom på: 
Det er kommunens pligt kun at anvise den 
første permanente bolig, og at borgeren 
skal fraflytte kommunens midlertidige ind-
kvartering og selv er ansvarlig for at finde 
en bolig, hvis vedkommende takker nej til 
den anviste bolig.
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4.6 Ny i Danmark / Kønsroller 



Noter:

www.aarhus.dk/flygtninge

Hvad beskriver kortet: 
Kortet fortæller om kønsroller i det danske 
samfund.

I hvilken situation kan det anvendes: 
Det kan bruges i samtale med flygtninge-
familier i forhold til kønsroller i Danmark, 
hvor rollerne ikke er kønsbestemte, og at 
forældre kan samarbejde om familiens 
opgaver.

Hvad er vigtigt at være opmærksom på: 
At familierne kan have forskellige forestil-
linger om kønsroller og derfor er det vig-
tigt, at de får eksempler på hvad kønsroller 
betyder i praksis. 
Fx en far i Danmark skal kunne skifte ble 
på sit barn og en mor skal kunne slå græs 
eller handle ind.
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4.7 Ny i Danmark / Kommunens rolle 



Noter:

www.aarhus.dk/flygtninge

Hvad beskriver kortet: 
Kortet beskriver, at staten (og regeringen) 
er den overordnede instans, hvor lovgiv-
ning og regler defineres og udstikkes til fx 
kommunen. Loven udmøntes dermed af 
kommunen, men bestemmes et andet sted. 

I hvilken situation kan det anvendes: 
Kortet kan anvendes i dialog med borgeren 
omkring kommunens rolle og adskillelse 
fra andre instanser i Danmark. 
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4.8 Ny i Danmark / Aarhus Kommunes Biblioteker



Noter:

www.aarhus.dk/flygtninge

Hvad beskriver kortet: 
Kortet viser hvor de 19 biblioteker i Aarhus 
kommune er placeret, og at de er spredt 
over hele kommunen. Der er stor forskel 
på bibliotekernes størrelse. Det største 
er på Dokk1, men bibliotekerne i Risskov, 
Viby og Åby er også store.
Kortet viser hvad man kan anvende 
bibliotekerne til. Nøgleord er adgang til 
alverdens viden, kultur, fællesskaber, lån 
af bøger, musik, film, aviser og magasiner. 
Mere konkret kan bibliotekerne anvendes 
til workshops, gratis wifi, væresteder, låne 
materialer, se børneteater, lytte til musik, 
deltage i workshops med kreative tilbud, 
rim og remser, lektiecafe, strikkecafe, hjælp 
og vejledning til informationssøgning, læs-
ning, viden. Det er også et sted hvor man 
bare kan være og hvor man har mulighed 
for at møde andre borgere. 

Det er gratis at anvende bibliotekerne i 
Danmark og alle borgere kan få et låner-
kort. Se www.aakb.dk

I hvilken situation kan det anvendes: 
Kortet kan anvendes af lærere, inte-
grationsmedarbejdere og biblioteks-
medarbejdere m.fl. til at introducere 
bibliotekets mange forskellige tilbud og 
anvendelsesmuligheder.
I mange situationer fx når man vil låne 
bøger, film, blade. Når man vil gå til en kre-
ativ oplevelse, et forfatterforedrag eller på 
anden måde være en del af et fællesskab. 
Når man har brug for råd og vejledning fx 
om internettet, informationssøgning, viden 
om Danmark, Aarhus og lokalsamfund, 
hænge ud, anvende wifi, læse lektier, lege – 
eller bare nyde en dag med familien.

Hvad er vigtigt, at være opmærksom på: 
Alle er velkomne på bibliotekerne og det 
kræver ikke noget særligt at komme ind.
At bibliotekerne er en del af det danske 
demokrati.
Det samme lånerkort anvendes på alle 
biblioteker og der kan også afleveres og 
udlånes på alle biblioteker.
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4.9 Ny i Danmark / Velfærdssamfundet



Noter:

www.aarhus.dk/flygtninge

Hvad beskriver kortet: 
Fordeling af ressourcer i det danske 
velfærdssamfund.

I hvilken situation kan det anvendes: 
Kortet kan anvendes i samtale med nyan-
komne borgere i Aarhus Kommune om op-
bygningen af det danske velfærdssamfund.

Hvad er vigtigt, at være opmærksom på: 
I Danmark arbejder vi for lige adgang for 
alle borgere til en række offentlige tilbud.
Det kan f.eks. være ift. uddannelse, folke-
skole, politi, militær, lægehjælp, hospital, 
folkepension, førtidspension, plejehjem, 
offentlig transport, medicin, tandlæge, 
psykiatri, pasning af børn, biblioteker og 
meget mere.
Velfærdsydelserne i Danmark er finansie-
ret af skatter og afgifter. Indkomstskatter 

fordeles mellem staten og kommunerne og 
disse finansierer igen regionerne, som bl.a. 
er ansvarlige for drift af vores sygehuse. 
Statskassen får afgifter og moms. Hvor alle 
borgere betaler omkring 40% af deres ind-
komst direkte til skat og desuden betaler 
de moms for de varer som købes.
En væsentlig del af de offentlige udgifter 
udgøres af løn til de ansatte og til finan-
siering af overførselsindkomster, såsom 
dagpenge, folkepension, kontanthjælp/ 
Integrationsydelse, SU osv.
Opgaver i den danske velfærdsstat bliver 
løst af institutioner som er opdelt i staten, 
regionerne og kommunerne. Da udgifter 
til det danske velfærdssamfund er høje, 
betaler borgere i Danmark mere i skat end 
mange andre lande, men til gengæld, får 
de borgere, der er på overførselsindkomst 
boligstøtte, økonomisk friplads i daginsti-
tution osv.
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