
Trepartsforhandlingerne 2016 lagde op til nye udfordringer for den kommunale integration i Danmark: den 
skal gå hurtigere, og den skal i højere grad end tidligere tage udgangspunkt i den enkeltes kompetencer og 
beskæftigelsesmuligheder.

Det øger kravene om samarbejde mellem kommuner, virksomheder og civilsamfundsaktører på integrationsområdet. 
Og det øger kravene om en effektiv integrationsindsats, som kan begynde så hurtigt som overhovedet muligt.

Derfor har Trampolinhuset i samarbejde med konsulentvirksomheden LG Insight og med støtte fra TrygFonden 
og Tuborgfondet udviklet en ny integrationsindsats: ’Next Practice’. Den kickstarter integrationen tidligere end 
nogensinde før gennem kompetenceafklaring, opkvalificering og virksomhedsforløb allerede i asylfasen – og så har 
den et helhedsorienteret fokus, som gør det nemmere at træde ind på en arbejdsplads med nye kollegaer og rutiner.

Tidlig integration
Det er veldokumenteret, at asylcentertilværelsens lange ventetider og usikre fremtidsudsiger hæmmer de nye 
medborgeres livskvalitet og senere beskæftigelsesgrad. Derfor sætter ’Next Practice’-indsatsen ind allerede før 
asylfasens negative effekter gør sig gældende.

Konsulentvirksomheden LG Insight har allerede i 2016 i samarbejde med Røde Kors og Vejle Kommune gennemført 
et branchepakkeforløb, som også havde til formål at starte flygtninges jobtilknytning allerede i asylfasen. Om 
forløbet udtaler Karen Hvid Vestergaard, Afdelingsleder for Job & Uddannelse i Vejle Kommune:

”Hos Vejle Kommune står det klart at de flygtninge, som har 
deltaget i projektet, er meget bedre klædt på ved ankomsten til 
kommunen og kan springe kommunens indledende forløb over”

Asylfase
Oftest over 1 eller flere år

Overgang til kommune
Op til 2 måneder

Kommunalt integrationsforløb
Op til 1 + 4 år

Trampolinhuset tilbyder et helhedsorienteret, 
beskæftigelsesrettet integrationsforløb allerede i 
asylfasen.

Dermed er borgeren allerede på vej mod beskæftigelse 
når det er tid til at boligplaceres og påbegynde det 
kommunale integrationsforløb.

Det kommunale integrationsforløb starter først 
efter asylafgørelsen, hvor borgeren har tilbragt 
over 1 eller flere år i asylsystemet. 

Den kommunale integrationsproces forlænges ofte 
pga. de negative effekter, som den passive ventetid 
i asylsystemet har for borgerens livskvalitet.
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Next Practice sådan kickstarter vi integrationen



Helhedsorienteret integration
’Next Practice’ bygger videre på nogle af erfaringerne fra såvel branchepakkeforløbet i Vejle Kommune 
og på LG Insights model ‘Borgertilpasset beskæftigelsesindsats’. Disse kombineres med Trampolinhusets 
helhedsorienterede metode, der udover beskæftigelsesrettet kompetenceudvikling også fokuserer på 
demokratisk dannelse, systemforståelse og socialt netværk. Det virker – kombinationen af en tidlig og 
helhedsorienteret indsats sikrer den enkelte flygtning bedre beskæftigelsesudsigter og en højere livskvalitet 
generelt. Det gør det nemmere at træde ind på en arbejdsplads med nye kollegaer og rutiner.

Resultatet er en bedre, billigere og mere målrettet integrationsindsats med værdi for alle parter.

Den enkelte flygtning deltager i et helhedsorienteret forløb, som styrker vedkommende både som medarbejder 
og som medborger. Den enkeltes kompetenceafklaring og –udvikling samt tilknytning til en arbejdsplads med 
danske kollegaer og arbejdsgange giver en mere normal hverdag med retning for fremtiden. Det skaber også 
en langt bedre tilknytning til arbejdsmarkedet. Samtidig øger Trampolinhusets sprogundervisning, demokratiske 
aktiviteter, juridiske rådgivning og systemforståelse samt sociale relationer vedkommendes generelle livskvalitet.

Den kommunale kontaktperson får en proaktiv borger, som allerede er startet i et integrationsforløb. Kommunen 
forpligter sig ikke til at integrere flere flygtninge end ellers, men får indflydelse på kvotens sammensætning ved 
at modtage netop dem, som gennem deltagelse i ’Next Practice’ allerede er tilknyttet et virksomhedsforløb i 
lokalsamfundet. Samtidig hjælper Trampolinhuset med de praktiske detaljer vedrørende boligplacering samt 
løbende sparring om den enkelte borger. Dermed bliver den kommunale integrationsfase hurtigere, billigere og 
nemmere end hidtil.

Arbejdsgiveren får en medarbejder med høj trivsel både på arbejdspladsen og i hverdagslivet. Virksomheden 
matches med en asylansøger ved hjælp af et kompetenceafklaringsværktøj, som konsulentvirksomheden 
QVARTZ har udviklet i samarbejde med Trampolinhuset med henblik på at oversætte asylansøgeres kompetencer, 
erfaringer og interesser til det danske arbejdsmarked. Trampolinhuset varetager den nødvendige kontakt med 
Udlændingestyrelsen i forhold til ansættelsen og tilbyder virksomheden løbende sparring og rådgivning omkring 
den enkelte ansatte, som ved siden af virksomhedsforløbet fortsat deltager i Trampolinhusets netværksstyrkende 
aktiviteter.

Samfundet får en selvforsørgende og aktiv medborger, som er motiveret til at bidrage til fællesskabet.
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Bæredygtighed
Indsatsen kvalificeres, videreudvikles og evalueres løbende af konsulentvirksomheden LG Insight. Som Danmarks 
største rådgivningsaktør på integrationsområdet arbejder LG Insight allerede med at forbedre branchepakke-
modellen ved at kombinere den med en tidligere og mere helhedsorienteret indsats.

Det er første gang, at en integrationsmetode er så helhedsorienteret: dels i kraft af modellens strategiske 
samarbejde mellem virksomheder, kommuner og civilsamfund, dels i kraft af dens kombination af sproglig, 
professionel, demokratisk og social udvikling, og dels i kraft af dens brede målgruppe.

Indsatsen forløber indtil videre som et treårigt projekt, som støttes af både TrygFonden og Tuborgfondet. Det er 
meningen at modellen efter den 3-årige pilotfase skal være selvkørende.

Vil du være med? 
Integrationen i Danmark skal løftes i fællesskab, og vi vil meget gerne dele vores viden og blive klogere på, hvilke 
integrationsindsatser der virker bedst. Hvis du vil høre mere om ’Next practice’
-modellen eller vil diskutere eventuelle samarbejdsmuligheder, mødes vi gerne med dig - kontakt da 
Trampolinhusets Direktør Morten Goll på 30 91 00 50 eller mortengoll@trampolinehouse.dk
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