
1.0 Børn og unge / Institutionsforløb



Noter:

www.aarhus.dk/flygtninge

Hvad beskriver kortet: 
Kortet beskriver et almindeligt dagtil-
budsforløb, hvor børnene starter i hhv. 
vuggestue, børnehave og skole, når de er 
omkring 1, 3 og 6 år gamle. 

I hvilken situation kan det anvendes: 
Kortet henvender sig til forældre, som ikke 
er bekendt med det danske institutionsfor-
løb. Kortet kan for eksempel anvendes af 
integrationsmedarbejdere og personale i 
daginstitutionerne til det første møde med 
forældrene. 

Hvad er vigtigt at være opmærksom på: 
Det er vigtigt, at den danske institutions-
kultur formidles, herunder det at aflevere 
sit barn i andres varetægt i løbet af dagen, 
mens forældrene er på arbejde – noget der 
ikke kendes til i alle kulturer. 

1.0 Børn og unge / Institutionsforløb



1.1 Børn og unge / Forældresamarbejde: Daginstitution



Noter:

www.aarhus.dk/flygtninge

Hvad beskriver kortet: 
Kortet beskriver den uformelle dialog 
mellem forældre og pædagog. Hensigten 
hermed er at illustrere vigtigheden af sam-
arbejdet mellem hjem og daginstitution. 

I hvilken situation kan det anvendes: 
Til det indledende møde med forældrene i 
daginstitutionen, hvor samarbejdet mellem 
institution og hjem er et af de vigtige em-
ner, som berøres. 

Hvad er vigtigt at være opmærksom på: 
Det er vigtigt at eksplicitere den gensidige 
forventning om dialog og at tydeliggøre 
forældrenes vigtige rolle som dem, der 
ved mest om deres eget barn. Forældrene 
kender barnet og alle de oplysninger, som 
de kan give daginstitutionen er af værdi. 
Omvendt er forældrene også altid velkom-
ne til at henvende sig til det pædagogiske 
personale, hvis der er noget de gerne vil 
drøfte / spørge om.

1.1 Børn og unge / Forældresamarbejde:  
Daginstitution



1.2 Børn og unge / Forældresamarbejde: Skole



Noter:

www.aarhus.dk/flygtninge

Hvad beskriver kortet: 
Kortet beskriver en skole-hjemsamtale og 
skal illustrere vigtigheden af samarbejdet 
mellem skole og hjem i forhold til barnets 
trivsel og læring. 

I hvilken situation kan det anvendes: 
Fx på det indledende møde med foræl-
drene i forbindelse med skolestart, hvor 
skole-hjem-samarbejde er et af de vigtige 
emner, der berøres. Kortet kan desuden 
anvendes i forbindelse med invitation til 
skole-hjem-samtaler.

Hvad er vigtigt at være opmærksom på: 
Det er vigtigt at eksplicitere gensidigheden 
i samarbejdet, så forældrene ved, at der er 
en forventning om, at de deltager og byder 
ind. 

1.2 Børn og unge / Forældresamarbejde: Skole



1.3 Børn og unge / Dagsforløb i vuggestue



Noter:

www.aarhus.dk/flygtninge

Hvad beskriver kortet: 
Kortet illustrerer et typisk dagsforløb i en 
vuggestue.  

I hvilken situation kan det anvendes: 
Kortet kan anvendes på det indledende 
møde med forældre om barnets opstart i 
vuggestue med henblik på at give foræl-
drene et indblik i, hvordan hverdagen er 
struktureret.  
Kortet kan både bruges af vuggestue og af 
integrationsmedarbejdere. 

Hvad er vigtigt at være opmærksom på: 
Det er vigtigt at være opmærksom på ’selv-
følgeligheder’, som kan være helt ukendte 
for nogle – fx at børnene sover ude, skal 
øve sig i selv at spise, leger ude uanset vejr 
og vind mv. 

1.3 Børn og unge / Dagsforløb i vuggestue



1.4 Børn og unge / Dagsforløb i børnehave



Noter:

www.aarhus.dk/flygtninge

Hvad beskriver kortet: 
Kortet illustrerer et typisk dagsforløb i en 
børnehave. 

I hvilken situation kan det anvendes: 
Kortet kan anvendes på det indledende 
møde med forældre om barnets opstart i 
børnehave med henblik på at give foræl-
drene et indblik i, hvordan hverdagen er 
struktureret.  
Kortet kan både bruges af børnehave og af 
integrationsmedarbejdere. 

Hvad er vigtigt at være opmærksom på: 
Det er vigtigt at være opmærksom på ’selv-
følgeligheder’, som kan være helt ukendte 
for nogle – fx at børnene sover ude, skal 
øve sig i selv at spise, leger ude uanset vejr 
og vind mv. Desuden at der i børnehaven 
er fokus på, at barnet bliver mere og mere 
selvhjulpen og klar til skolestart.

1.4 Børn og unge / Dagsforløb i børnehave



1.5 Børn og unge / Forløbet i modtagelsesklasse



Noter:

www.aarhus.dk/flygtninge

Hvad beskriver kortet: 
Kortet skal give en grundlæggende for-
ståelse af modtagelsesklassesystemet: 
Børn, der ikke taler dansk, når de flytter til 
Aarhus skal starte i en modtagelsesklasse 
med henblik på at få opbygget basisdansk 
nok til, at de kan følge undervisningen i en 
almenklasse. 

I hvilken situation kan det anvendes: 
I den indledende og løbende drøftelse 
med forældrene om modtagelsesklassefor-
løbet. Der er stor forskel på, hvor længe 
barnet går i modtagelsesklasse (jo ældre 
barnet er, jo længere tid kan der være 
behov for). Yngre børn går ofte max 2 år i 
modtagelsesklasse.

Hvad er vigtigt at være opmærksom på: 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at 
læreren foretager den faglige vurdering af, 
hvornår barnet er klar til udslusning. Foræl-
drene kan vælge, om barnet skal fortsætte 
i almenklasse på modtagelsesklasseskolen 
eller på distriktsskolen. 
Forældrene kan altid kontakte lærerne for 
at få en snak om, hvordan det går med bar-
nets læring og trivsel. Der er modtagelses-
klasser på nogle få skoler i Aarhus – derfor 
er det ikke sikkert, at barnet kan starte på 
sin distriktsskole. Hvis der er afstand mel-
lem familiens hjem og modtagelsesklas-
sen, får barnet hjælp til transport (enten 
taxa eller buskort).

1.5 Børn og unge / 
Forløbet i modtagelsesklasse
1.5 Børn og unge / 
Forløbet i modtagelsesklasse



1.6 Børn og unge / SFO



Noter:

www.aarhus.dk/flygtninge

Hvad beskriver kortet: 
Kortet viser SFO-tiden, som er om morge-
nen inden skolestart og om eftermiddagen 
efter skoletid. 
I SFO-tiden har børnene mulighed for at 
være sammen om sociale aktiviteter. 

I hvilken situation kan det anvendes: 
Kortet kan anvendes til at give forældrene 
et grundlæggende kendskab til SFO-tilbud-
det, så de kender til pasningsmuligheden, 
hvis de fx møder tidligt eller har sent fri fra 
skole/arbejde. 

Hvad er vigtigt at være opmærksom på: 
SFO er et frivilligt tilbud og der er 
egenbetaling. 
SFO-tiden er vigtig i forhold til etablering 
af sociale relationer. Går barnet i modtagel-
sesklasse vælger familien selv, om barnet 
skal gå i SFO på modtagelsesklasseskolen 
eller på distriktsskolen. 

1.6 Børn og unge / SFO



1.7 Børn og unge / Sprogvurderinger i daginstitution



Noter:

www.aarhus.dk/flygtninge

Hvad beskriver kortet: 
Kortet beskriver sprogvurderingsforløbet 
for alle DSA-børn. 
Barnets danske sprog vurderes løbende, 
så barnets dansksproglige udvikling kan 
understøttes i dagtilbuddet og i hjemmet.  

I hvilken situation kan det anvendes: 
Kortet kan anvendes i den løbende dialog 
med forældrene i dagtilbuddet.  

Hvad er vigtigt at være opmærksom på: 
Inden skolestart sprogvurderes barnet. På 
baggrund heraf vurderes det, om barnet 
har behov for sproglig støtte i forbindelse 
med skolestart. Det er vigtigt at være op-
mærksom på, at der ikke er tale om tests 
men om sprogvurderinger, som er med til 
at give et billede af, hvor barnet er i den 
dansksproglige udvikling.

1.7 Børn og unge /  
Sprogvurderinger i daginstitution



1.8 Børn og unge / Sprogvurdering inden skolestart



Noter:

www.aarhus.dk/flygtninge

Hvad beskriver kortet: 
Kortet beskriver den sprogvurdering, som 
foretages i forbindelse med skolestart.

I hvilken situation kan det anvendes: 
Kortet kan anvendes i den løbende dialog 
med forældrene om skolestart. 

Hvad er vigtigt at være opmærksom på: 
A.  Børn med dansk som andetsprog, som 

taler intet eller meget begrænset dansk, 
skal starte i modtagelsesklasse. Det 
er typisk børn, som har været meget 
begrænset tid i landet. 

B.  Børn med dansk som andetsprog, som 
taler noget dansk, men som stadig har 
behov for støtte til udviklingen af det 
danske sprog, starter i almenklasse, 
men får supplerende støtte i dansk som 
andetsprog. 

C.  Børn med dansk som andetsprog, som 
taler alderssvarende dansk starter op i 
en almenklasse. 

1.8 Børn og unge /  
Sprogvurdering inden skolestart



1.9 Børn og unge / ForeningsMentor 



Noter:

www.aarhus.dk/flygtninge

Hvad beskriver kortet: 
Kortet beskriver et forløb med en For-
eningsMentor. Kortet viser at det er muligt 
at henvende sig til ForeningsMentor og få 
hjælp til at finde en fritidsaktivitet, hjælp 
til tilmelding og hjælp til at følge barnet til 
aktiviteten en gang om ugen. 

I hvilken situation kan det anvendes: 
Kortet henvender sig til børn, unge og 
deres forældre, og præsenterer dem for 
ForeningsMentor, og hvad det vil sige at 
have en mentor. Situationen kan være ved 
skolebesøg, i mentors møde med barnet 
og familien, eller når skolelærer eller inte-
grationsmedarbejdere præsenterer deres 
borgere for ForeningsMentor.

Hvad er vigtigt at være opmærksom på: 
Det er vigtigt at forældrene efter ca. tre 
måneder selv skal følge barnet afsted til 
fritidsaktiviteten, og at famillien skal forstå 
og tale dansk eller engelsk.

1.9 Børn og unge / ForeningsMentor



1.10 Børn og unge / Hvad kan man gå til i sin fritid?



Noter:

www.aarhus.dk/flygtninge

Hvad beskriver kortet: 
Kortet beskriver de forskellige muligheder, 
der er for at være aktiv i sin fritid, og at 
man kan vælge at gå til flere aktiviteter i sin 
fritid.

I hvilken situation kan det anvendes: 
Kortet kan anvendes af ForeningsMentor, 
integrationsmedarbejdere, boligsocia-
le medarbejdere eller skolelærer i vej-
ledning af forældre og børn omkring 
fritidsaktiviteter. 

Hvad er vigtigt at være opmærksom på: 
Det er vigtigt at vælge ud fra sine egne 
interesser og motivation, og det er vigtigt 
at klargøre, at der er langt flere mulighe-
der for spændende fritidsaktiviteter end 
beskrevet på kortet.

1.10 Børn og unge /  
Hvad kan man gå til i sin fritid?



1.11 Børn og unge / Fritidspas



Noter:

www.aarhus.dk/flygtninge

Hvad beskriver kortet: 
Kortet beskriver at fritidspasset er et 
gavekort på 1.000 kr. som kan anvendes 
til betaling af kontingent i en forening, så 
barnet kan deltage gratis i en aktivitet/blive 
en del af et foreningsfællesskab.

I hvilken situation kan det anvendes: 
Kortet skal anvendes, når forældre eller 
børn/unge skal have forklaret hvad et fri-
tidspas er og hvad de kan anvende det til.

Hvad er vigtigt at være opmærksom på: 
•  Det er vigtigt at vide at fritidspasset 

udelukkende er til økonomiske trængte 

familier med en hustandsindtægt på 
under 196.918 kr. (2018-niveau)

•   Regler for fritidspasset findes på hjem-
mesiden www.aarhus.dk/fritidpas.

•   Fritidspasset gælder for børn og unge 
mellem 3 og 17 år

 •   Med et fritidspas kan man gå til spejder, 
dans, gymnastik, fodbold, svømning, 
badminton eller noget helt andet.

1.11 Børn og unge / Fritidspas



1.12 Børn og unge / Tilbud om kreative fritidsaktiviteter



Noter:

www.aarhus.dk/flygtninge

Hvad beskriver kortet: 
Kortet illustrerer kreative fritidsaktiviteter 
for flygtningebørn, og beskriver, hvad det 
vil sige at gå til noget i sin fritid, og hvilke 
fritidsmuligheder og fællesskaber der findes 
i Aarhus Billed- og Medieskole, Teater-
huset Filuren, Cirkus Tværs og Aarhus 
Musikskole.

I hvilken situation kan det anvendes: 
Kortet kan anvendes af lærere i modtage-
klasser, der deltager i fritids- og kulturin-
troforløb (anvendes her evt. sammen med 
Foreningsmentorkortet). 

Hvad er vigtigt at være opmærksom på: 
Det er vigtigt at den danske fritidskultur 
formidles, herunder bredden af interes-
sefællesskaber, og at fritidsaktiviteter for 
mange er en nøgle til venskaber, fælles-
skab, læring og trivsel.

1.12 Børn og unge / 
Tilbud om kreative fritidsaktiviteter



2.0 Sundhed / Sundhed og trivsel



Noter:

www.aarhus.dk/flygtninge

Hvad beskriver kortet: 
Hvad kan give energi, og hvad kan tage 
energi i relation til sundhed og trivsel. 
Kortet sætter fokus på sammenhængen 
mellem livsstil og risiko for sygdom. 

I hvilken situation kan det anvendes: 
I samtale med borgere omkring forandring 
af vaner/livsstil samt i dialog om, hvordan 
sundhed kan bidrage til det at holde sig 
rask og have det godt. Sundhedsfaglige 
medarbejdere kan også bruge kortet til en 
borger, hvis livsstil – aktuelt eller på sigt 
– udgør en helbredsrisiko. Kortet kan ek-
sempelvis bruges i samtaler i Folkesundhed 
Aarhus eller Sociallægeinstitutionen. 

Hvad er vigtigt at være opmærksom på: 
Sundhed er ikke bare gulerødder og lø-
besko, men også en følelse af at have det 
godt. Kortet skal illustrere eksempler på, 
hvad der har betydning for sundhed og 
trivsel, men kan udskiftes med søvn, fæl-
lesskab, seksuel sundhed m.m. afhængig 
af borgerens situation. 

2.0 Sundhed / Sundhed og trivsel



2.1 Sundhed / Henvisning fra egen læge



Noter:

www.aarhus.dk/flygtninge

Hvad beskriver kortet: 
Kortet beskriver proceduren, når en bor-
ger henvender sig til egen læge med et 
helbredsproblem der skal vurderes eller 
behandles af en sundhedsfaglig specialist.

I hvilken situation kan det anvendes: 
Kortet skal anvendes i samtaler med bor-
gere, der har svært ved at forstå procedu-
rerne i det danske sundhedssystem, hvor 
egen læge er en slags ’gatekeeper’ i forhold 
til andre sundhedstilbud. Det kan både 
dreje sig om undersøgelser/behandling på 
sygehuse, ved en fysioterapeut, en psyko-
log eller lignende.

Hvad er vigtigt at være opmærksom på: 
Det er vigtigt at pointere over for borge-
ren, at det er den praktiserende læge der 
vurderer relevansen af yderligere udred-
ning/behandling. Det er vigtigt at gøre 
borgeren opmærksom på, hvilken slags 
hjælp han/hun antageligt kommer til at få 
tilbudt de forskellige steder. At der overalt 
i det danske sundhedssystem lægges vægt 
på en betydelig egenindsats. Desuden 
vigtigt at være opmærksom på, at borge-
ren i nogle tilfælde skal regne med en hvis 
egenbetaling.

2.1 Sundhed / Henvisning fra egen læge



2.2 Sundhed / Vagtlægen



Noter:

www.aarhus.dk/flygtninge

Hvad beskriver kortet: 
Kortet beskriver, hvor og hvordan man 
skal henvende sig ved akut sygdom op-
stået uden for den praktiserende læges 
åbningstid. 

I hvilken situation kan det anvendes: 
Kortet kan anvendes som en almen ind-
føring til det danske system. Kortet kan 
desuden bruges som et oplæg til en snak 
med borgeren om skelnen mellem alvorlig 
og mindre alvorlig opstået sygdom.

Hvad er vigtigt at være opmærksom på: 
Det er vigtigt at borgeren gøres opmærk-
som på, at det er den vagthavende læge 
der vurderer, om borgeren har brug for at 
blive set af lægen akut. At man som borger 
ikke blot kan møde op til undersøgelse. 
Desuden er det vigtigt at pointere, hvornår 
og hvordan man kan kontakte 112.

2.2 Sundhed / Vagtlægen



2.3 Sundhed / Social sundhed



Noter:

www.aarhus.dk/flygtninge

Hvad beskriver kortet:
Social Sundhed er en forening, der tilbyder 
hjælp og støtte til borgere i kontakten til 
sundhedsvæsenet. Social Sundhed støtter 
og ledsager borgere til konsultationer og 
behandlinger i sundhedsvæsenet.

I hvilken situation kan det anvendes:
Kortet skal anvendes til at informere bor-
gere om muligheden for støtte fra Social 
Sundhed. Foreningen kan hjælpe borgeren 
med at få sagt det, der er vigtigt for den 
enkelte samt hjælpe med at forstå og hu-
ske det, der måtte blive informeret om af 
sundhedspersonalet.

Hvad er vigtigt at være opmærksom på:
Social Sundhed er en forening, der er 
baseret på frivillig-kræfter, hvilket bliver 
illustreret i form af det ’varme hjerte’ på 
samtalekortet. 

2.3 Sundhed / Social sundhed



2.4 Sundhed / Sundhedsplejersken



Noter:

www.aarhus.dk/flygtninge

Hvad beskriver kortet: 
Kortet viser den obligatoriske undersøgelse 
af syn, hørelse, vægt, højde og trivsel, som 
alle børn skal igennem i forbindelse med 
skolestart. 

I hvilken situation kan det anvendes: 
Kortet kan bruges til at forberede forældre 
og elever på, at de bliver hentet i klassen af 
en sundhedsplejerske, som vil undersøge 
disse ting. Kortet kan fx vises til forældre-
ne til indskrivningen, så forældrene bliver 
gjort opmærksomme på, at denne under-
søgelse vil finde sted. Desuden kan læreren 
bruge kortet til at forberede eleven den 
dag, hvor sundhedsplejersken kommer.
Sundhedsplejersken kan anvende kortet 
under selve undersøgelsen med henblik på 
at tydeliggøre overfor eleven, hvad der skal 
ske.  

Hvad er vigtigt at være opmærksom på: 
Forældrene skal underskrive en samtykke-
erklæring, hvor de giver sundhedsplejer-
sken lov til at gennemføre de almindelige 
undersøgelser i løbet af barnets skoletid. 
Kortet kan være med til at understøtte for-
ældrenes forståelse af, hvad de giver deres 
samtykke til. 

2.4 Sundhed / Sundhedsplejersken



2.5 Sundhed / Sundhedsplejerskens dialog med børn og forældre om undersøgelsen



Noter:

www.aarhus.dk/flygtninge

Hvad beskriver kortet: 
Kortet beskriver den dialog, som sund-
hedsplejersken har med børn og forældre 
om undersøgelsen. 

I hvilken situation kan det anvendes: 
Kortet kan anvendes af sundhedsplejer-
sken til understøttelse af dialogen med 
barnet og forældrene. Kortet kan desuden 
anvendes af fx lærere som forberedelse, 
inden barnet skal til undersøgelse hos 
sundhedsplejersken.

Hvad er vigtigt at være opmærksom på: 
I dialogen kommer sundhedsplejersken 
omkring elementer, der vedrører barnets 
sundhed og trivsel: 
•  Søvn
•   Madvaner
•   Trivsel (i skolen, i fritiden / hjemme) 
•  Fritidsaktiviteter 

2.5 Sundhed / Sundhedsplejerskens dialog 
med børn og forældre om undersøgelsen



2.6 Sundhed / Døgnrytme



Noter:

www.aarhus.dk/flygtninge

Hvad beskriver kortet: 
Kortet er dynamisk og kan tilpasses den 
enkelte borger. Det består af en tegning, 
der giver et overblik over døgnets timer 
(kort 2.6) samt af en række mindre, 
enkeltstående tegninger af dagligdagsakti-
viteter (kort 2.7–2.9), der kan placeres på 
’døgn-kortet’, og således illustrerer den 
enkelte borgers døgnrytme.

I hvilken situation kan det anvendes: 
I samtale med borgere, når der er behov 
for at forstå og tydeliggøre hvordan den 
enkelte borger bruger og prioritere sin tid, 
eksempelvis som udgangspunkt for en 
snak om døgnrytme, mestring og brug af 
egne ressourcer. 
Kortet kan bruges af sagsbehandler, sund-
hedsplejerske, pædagoger eller i samtaler 
i sociallægeinstitutionen og Folkesundhed 
Aarhus.

Hvad er vigtigt, at være opmærksom på: 
Det er vigtigt at være opmærksom på, 
hvilken indflydelse de forskellige jobmulig-
heder har på de ydelser borgeren og hele 
familien får. Det vil ofte få indflydelse på 
§34 tillæg, bevilling af buskort osv. Inddrag 
eventuelt en Fastholdelseskonsulent, så 
borgeren på forhånd forstår hvilken betyd-
ning det får for den enkelte.

2.6 Sundhed / Døgnrytme



2.7 Sundhed / Døgnrytme



Noter:

www.aarhus.dk/flygtninge

2.7 Sundhed / Døgnrytme

Hvad beskriver kortet: 
Kortet er dynamisk og kan tilpasses den 
enkelte borger. Det består af en tegning, 
der giver et overblik over døgnets timer 
(kort 2.6) samt af en række mindre, 
enkeltstående tegninger af dagligdagsakti-
viteter (kort 2.7–2.9), der kan placeres på 
’døgn-kortet’, og således illustrerer den 
enkelte borgers døgnrytme.

I hvilken situation kan det anvendes: 
I samtale med borgere, når der er behov 
for at forstå og tydeliggøre hvordan den 
enkelte borger bruger og prioritere sin tid, 
eksempelvis som udgangspunkt for en 
snak om døgnrytme, mestring og brug af 
egne ressourcer. 
Kortet kan bruges af sagsbehandler, sund-
hedsplejerske, pædagoger eller i samtaler 
i sociallægeinstitutionen og Folkesundhed 
Aarhus.

Hvad er vigtigt, at være opmærksom på: 
Det er vigtigt at være opmærksom på, 
hvilken indflydelse de forskellige jobmulig-
heder har på de ydelser borgeren og hele 
familien får. Det vil ofte få indflydelse på 
§34 tillæg, bevilling af buskort osv. Inddrag 
eventuelt en Fastholdelseskonsulent, så 
borgeren på forhånd forstår hvilken betyd-
ning det får for den enkelte.



2.8 Sundhed / Døgnrytme



Noter:

www.aarhus.dk/flygtninge

2.8 Sundhed / Døgnrytme

Hvad beskriver kortet: 
Kortet er dynamisk og kan tilpasses den 
enkelte borger. Det består af en tegning, 
der giver et overblik over døgnets timer 
(kort 2.6) samt af en række mindre, 
enkeltstående tegninger af dagligdagsakti-
viteter (kort 2.7–2.9), der kan placeres på 
’døgn-kortet’, og således illustrerer den 
enkelte borgers døgnrytme.

I hvilken situation kan det anvendes: 
I samtale med borgere, når der er behov 
for at forstå og tydeliggøre hvordan den 
enkelte borger bruger og prioritere sin tid, 
eksempelvis som udgangspunkt for en 
snak om døgnrytme, mestring og brug af 
egne ressourcer. 
Kortet kan bruges af sagsbehandler, sund-
hedsplejerske, pædagoger eller i samtaler 
i sociallægeinstitutionen og Folkesundhed 
Aarhus.

Hvad er vigtigt, at være opmærksom på: 
Det er vigtigt at være opmærksom på, 
hvilken indflydelse de forskellige jobmulig-
heder har på de ydelser borgeren og hele 
familien får. Det vil ofte få indflydelse på 
§34 tillæg, bevilling af buskort osv. Inddrag 
eventuelt en Fastholdelseskonsulent, så 
borgeren på forhånd forstår hvilken betyd-
ning det får for den enkelte.



2.9 Sundhed / Døgnrytme



Noter:

www.aarhus.dk/flygtninge

2.9 Sundhed / Døgnrytme

Hvad beskriver kortet: 
Kortet er dynamisk og kan tilpasses den 
enkelte borger. Det består af en tegning, 
der giver et overblik over døgnets timer 
(kort 2.6) samt af en række mindre, 
enkeltstående tegninger af dagligdagsakti-
viteter (kort 2.7–2.9), der kan placeres på 
’døgn-kortet’, og således illustrerer den 
enkelte borgers døgnrytme.

I hvilken situation kan det anvendes: 
I samtale med borgere, når der er behov 
for at forstå og tydeliggøre hvordan den 
enkelte borger bruger og prioritere sin tid, 
eksempelvis som udgangspunkt for en 
snak om døgnrytme, mestring og brug af 
egne ressourcer. 
Kortet kan bruges af sagsbehandler, sund-
hedsplejerske, pædagoger eller i samtaler 
i sociallægeinstitutionen og Folkesundhed 
Aarhus.

Hvad er vigtigt, at være opmærksom på: 
Det er vigtigt at være opmærksom på, 
hvilken indflydelse de forskellige jobmulig-
heder har på de ydelser borgeren og hele 
familien får. Det vil ofte få indflydelse på 
§34 tillæg, bevilling af buskort osv. Inddrag 
eventuelt en Fastholdelseskonsulent, så 
borgeren på forhånd forstår hvilken betyd-
ning det får for den enkelte.



3.0 Job, uddannelse og økonomi / Virksomhedspraktik – fordele



Noter:

www.aarhus.dk/flygtninge

Hvad beskriver kortet: 
Kortet beskriver hvad en virksomhedsprak-
tik er, herunder hvilke fordele der er for den 
enkelt i at komme i praktik. Dette kan være 
vejen til et lønnet job, at få relevant erfaring, 
udvikling af kompetencer, skabelse af net-
værk, øve sig i dansk samt udvidelse af CV. 

I hvilken situation kan det anvendes: 
Kortet anvendes første gang en borger 
skal ud i praktik.  Kortet kan anvendes 
af jobkonsulenter, virksomhedskonsu-
lenter og andre, som arbejder med at 
forberede og give støtte til en borger i 
virksomhedspraktik

Hvad er vigtigt at være opmærksom på: 
Det er vigtigt at få beskrevet, hvordan 
netop denne praktik kan være med til at få 
borgeren tættere på arbejdsmarkedet. 

3.0 Job, uddannelse og økonomi /  
Virksomhedspraktik – fordele



3.1 Job, uddannelse og økonomi / Virksomhedspraktik – forventninger



Noter:

www.aarhus.dk/flygtninge

Hvad beskriver kortet: 
Kortet beskriver hvad, der er vigtigt, at 
borgeren som minimum skal opfylde i 
praktikken. Dette kunne eksempelvis være 
fremmøde, hurtighed på arbejdet, samta-
le og dialog med kollegaerne m.m. 

I hvilken situation kan det anvendes: 
Kortet kan anvendes ved den første sam-
tale, eller når der er uhensigtsmæssigt 
fravær i praktikken. Kortet kan anvendes 
af jobkonsulenter, virksomhedskonsu-
lenter og andre, som arbejder med at 
forberede og give støtte til en borger i 
virksomhedspraktik

Hvad er vigtigt at være opmærksom på: 
Det er vigtigt, at være opmærksom på, 
at en virksomhedspraktik ikke medfø-
rer, at man som borger er garanteret en 
ansættelse.

3.1 Job, uddannelse og økonomi /  
Virksomhedspraktik – forventninger



3.2 Job, uddannelse og økonomi / Rettigheder og pligter 



Noter:

www.aarhus.dk/flygtninge

Hvad beskriver kortet: 
Borgeren kan vælge at modtage penge fra 
kommunen. Tager borgeren imod denne 
ydelse, er der en række pligter at leve op til. 
Det drejer sig om virksomhedspraktik, lære 
dansk og medvirke aktivt til selv at tjene 
sine penge. 

I hvilken situation kan det anvendes: 
Kortet kan anvendes, hvis borgeren ikke 
ønsker at modtage tilbud om praktik.

Hvad er vigtigt at være opmærksom på: 
Det er vigtigt, at der er tale om et valg. 
Hvis ikke borgeren ønsker at modtage 
penge er der ikke krav om praktik. 

3.2 Job, uddannelse og økonomi /  
Rettigheder og pligter



3.3 Job, uddannelse og økonomi / Jobtyper (løntilskud) 



Noter:

www.aarhus.dk/flygtninge

Hvad beskriver kortet: 
Kortet beskriver vejen til selvforsørgelse. 
Her kan kompetencer opbygges gennem 
forskellige forløb. 

I hvilken situation kan det anvendes: 
Kortet kan anvendes i dialog med borge-
ren om, de forskellige muligheder. Her 
kan kortet vise fordele og ulemper ved de 
forskellige jobtyper. 

Hvad er vigtigt at være opmærksom på: 
At løntilskud ikke er det samme som ordi-
nært job og dermed ikke tæller med i 225 
timers reglen. 

3.3 Job, uddannelse og økonomi /  
Jobtyper (løntilskud)



3.4 Job, uddannelse og økonomi / IGU



Noter:

www.aarhus.dk/flygtninge

Hvad beskriver kortet: 
Kortet beskriver hvad Integrationsuddan-
nelsen går ud på og hvad fordelene er ved 
denne. Her er tale om et toårigt kombi-
neret forløb, som består både af skole og 
arbejde. 

I hvilken situation kan det anvendes: 
Kortet skal anvendes til borgere, som står 
til rådighed for arbejdsmarkedet og skal 
have præsenteret IGU som en mulighed 
for selvforsørgelse. 

Hvad er vigtigt at være opmærksom på: 
De muligheder og rettigheder der er når 
borgeren kommer i IGU, herunder ferie, 
A-kasse og optjening til 225 timers reglen. 

3.4 Job, uddannelse og økonomi / IGU



3.5 Job, uddannelse og økonomi / Fleksible muligheder for ansættelse



Noter:

www.aarhus.dk/flygtninge

Hvad beskriver kortet: 
Der er 4 overordnede fleksible muligheder:
1.  Ad-hoc job: Virksomhed/vikarbureau 

kontakter borgeren til en bestemt opga-
ve. Fx tømme paller eller pakke i kasser.

2.  Sæsonjob: Plukke frugt, feje sne.
3.  Deltidsjob: Man starter med få timer 

i virksomheden, og øger så timetallet 
efterhånden. Det kan typisk være inden 
for rengøring, hvor man starter med få 
timer og får så flere steder at gøre rent. 
Det kan også være budkørsel.

4.  Hybridjob: Jobbet deles i opgaver, 
borgeren aflønnes for de timer hvor de 
kan udføre opgaverne, og praktik for de 
timer hvor borgeren ikke kan udfylde 
opgaverne. Fx kassebetjening hvor 
der er store sproglige krav, eller mere 
komplicerede opgaver hvor det ikke er 
muligt at give instruktionerne.

I hvilken situation kan det anvendes: 
Kortet kan anvendes af både Jobkonsulent 
og virksomhedskonsulent. Det kan anven-
des hovedsagelig i 2 situationer: 
1.  I dialog med borgeren om, hvordan 

man kommer ind på det danske ar-
bejdsmarked. Her kan kortet medvirke 
til at understrege at et job kan være 
skruet sammen på mange måder og 
timetallet kan veksle – det behøver ikke 
at være fuldtid.

2.  I dialog med borgerne om hvilke jobmu-
ligheder der findes.

Hvad er vigtigt, at være opmærksom på: 
Det er vigtigt at være opmærksom på, 
hvilken indflydelse de forskellige jobmulig-
heder har på de ydelser borgeren og hele 
familien får. Det vil ofte få indflydelse på 
§34 tillæg, bevilling af buskort osv. Inddrag 
eventuelt en Fastholdelseskonsulent, så 
borgeren på forhånd forstår hvilken betyd-
ning det får for den enkelte.

3.5 Job, uddannelse og økonomi /  
Fleksible muligheder for ansættelse



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.

4.0 Ny i Danmark / Modtagelse



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.

4.3 Ny i Danmark / Job og integration



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.

4.5 Ny i Danmark / Boligtilbud



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.

4.6 Ny i Danmark / Kønsroller



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. 

4.7 Ny i Danmark / Kommunens rolle



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.

4.8 Ny i Danmark / Aarhus Kommunes Biblioteker



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.

4.9 Ny i Danmark / Velfærdssamfundet


