


Trampolinhuset er et brugerinddragende medborgerhus for 
asylansøgere, flygtninge og andre medborgere. 

Som de eneste i Danmark støtter vi asylansøgeres vej ind i det 
danske samfund allerede fra den dag, de ankommer til Danmark - 
og ikke først efter flere års usikker ventetid i asylsystemet.

Hver uge danner Trampolinhuset rammer for, at asylansøgere og 
flygtninge kan opnå personlig og faglig udvikling, demokratisk 
deltagelse, socialt netværk, fællesskab og psykisk velvære. 

Trampolinhusets besøgende har mange forskellige baggrunde 
og kompetencer, men  deler alle et fælles ønske om at forbedre 
vilkårene for asylansøgere og flygtninge i Danmark.

HVAD ER TRAMPOLINHUSET?

Vi er en selvejende institution med en bestyrelse, seks ansatte og 
en stor gruppe praktikanter og frivillige. 

Vores indsats finansieres af støtte fra privatpersoner og fonde.

Trampolinhusets nuværende aktiviteter er særligt støttet af 
Udlændingestyrelsen, Roskilde Festival, Tuborgfondet, Paula og 
Axel Nissens Legat, Foreningen Østifterne, Fuglefonden, Den 
Sociale Fond Dronning Caroline Amalies Hus, Carl og Ellen Hertz’ 
Familielegat, samt Knud og Dagny Andresens Fond.

Trampolinhusets grundlæggelse og første leveår blev realiseret 
med støtte fra OAK Foundation.

1



2

BAGGRUND & FORMÅL
Trampolinhuset blev grundlagt i 2010 som et borgerinitiativ i et samarbejde mellem 
asylansøgere, flygtninge, kunstnere, akademikere, journalister og andre personer med en 
interesse for bryde den fattigdom, sociale isolation og handlingslammelse, som desværre 
karakteriserer tilværelsen i danske asylcentre.

Livet i et asylcenter er nemlig præget af inaktivitet, uvished og en følelse af 
magtesløshed. Mulighederne for, at den enkelte kan bruge sine ressourcer og positivt 
bidrage til det danske samfund er begrænsede. Centrene ligger ofte isoleret fra det 
omkringliggende samfund, og det er derfor svært at tage del i lokalmiljøet og møde 
danskere.

Forskning viser, at centertilværelsens eksistentielle usikkerhed, inaktivitet og manglende 
kontrol over eget liv har negative effekter på asylansøgeres fysiske og mentale helbred, 
og endda i sig selv kan bevirke stress, angst, depression og PTSD. Psykisk forringes 
bl.a. søvn, hukommelse, koncentration, initiativ og indlæringsevne. Fysisk har det 
konsekvenser som forhøjet blodtryk, migræne, mavesår, kroniske smerter, mv. Mange 
mister også tilliden til såvel andre som til dem selv. Forskning viser også, at hvert år 
tilbragt i et asylcenter har negative effekter på asylansøgeres muligheder for at blive en 
del af arbejdsmarkedet efter at have fået asyl.

Det er ikke blot ødelæggende for det enkelte menneske – det er også ødelæggende for 
deres efterfølgende integration i det danske samfund.

På denne baggrund blev Trampolinhuset etableret som et meningsfuldt samlingssted for 
asylansøgere, flygtninge og andre medborgere med og uden migrantbaggrund. 

Siden 2010 har mere end 2.000 asylansøgere og flygtninge taget del i Trampolinhusets 
udvikling og faste aktiviteter. Det er personer af alle køn og aldre, af mere end 50 
nationaliteter og med vidt forskellige baggrunde. Fælles for dem alle er dog, at de 
betragter mødet med Trampolinhuset som et afgørende vendepunkt i deres liv.

TRAMPOLINHUSETS MÅLSÆTNINGER
1) at bryde den isolation og klientgørelse, som 
asylansøgere oplever i asylsystemet, og give 
dem viden og støtte til selv at kunne forbedre 
deres sociale og juridiske situation.

2) at støtte flygtninge med ophold i Danmark i 
at opbygge en tryg og værdig tilværelse med 
meningsfuld beskæftigelse, venskaber, selvtillid 
og forståelse for det danske samfunds skrevne 
og uskrevne spilleregler.

3) at informere den danske offentlighed om 
asylansøgeres og flygtninges vilkår i Danmark, 
og opfordre til strukturelle forandringer i den 
førte asylpolitik baseret på solidaritet og 
gensidig respekt.



AKTIVITETER
KOMPETENCEOPBYGGENDE PRAKTIK

SYSTEMFORSTÅELSE

Vores rådgivning tager udgangspunkt i generel ’systemforståelse,’ 
dvs. oplysning om rettigheder, pligter og muligheder i asyl- og 
integrationsprocessen. Formålet er at gøre folk i stand til selv 
at opsøge information samt være proaktiv og velorienteret i 
samarbejdet med danske myndigheder. Systemforståelse er en 
hjælp til selvhjælp. Vi tror på, at det er den bedste vej til integration 
af nye medborgere i Danmark. Trampolinhuset lægger også hus til 
andre frivillige organisationer og advokater, der tilbyder egentlig 
juridisk rådgivning til både asylansøgere og flygtninge med ophold i 
Danmark.
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Trampolinhuset tilbyder asylansøgere et kompetenceopbyggende 
praktikforløb, som fremmer den enkeltes faglige og personlige udvikling 
gennem undervisning og praktisk arbejde. Forløbet tager udgangspunkt 
i den enkeltes ressourcer og interesser. Det kan f.eks. være undervisning 
i dansk kultur eller IT, arbejde som skrædder, cykelsmed, kok, frisør og 
meget mere. Med et skræddersyet forløb og tidlig kompetenceafklaring 
forberedes den enkelte asylansøgers integration i det danske samfund 
og på arbejdsmarkedet. 

Trampolinhusets integrationsmodel har fire søjler:
Kompetenceopbyggende praktik, systemforståelse, 
psykosocialt fællesskab og demokratisk praksis.



Integration handler ikke kun om sprog og beskæftigelse, men 
også om socialt samvær, tillidsfulde relationer til andre mennesker 
og mental og fysisk velvære. Trampolinhusets familielignende 
fællesskab understøttes af ugentlige tilbud som motion, musik- og 
dramaundervisning, havearbejde, lægerådgivning, akupunktur, 
fællesspisning, fredagscafé. Sociale fællesarrangementer såsom 
børnefestival, fællesudflugter og filmaftener bidrager også til 
at skabe et fællesskab, hvor alle kan være med på tværs af 
sproglige, kulturelle eller andre forskelle. Alle disse aktiviteter 
skaber grobund for sociale netværk i trygge og omsorgsfulde 
rammer. Det bidrager til oplevelsen af at høre til.

DEMOKRATISK PRAKSIS

Trampolinhuset er mange asylansøgeres første møde med et frit, støttende 
og demokratisk fællesskab, og dermed også deres første mulighed for 
at gøre sig praktiske erfaringer med det danske demokrati – erfaringer, 
som udgør et vigtigt supplement til asyl- og integrationsmyndighedernes 
mere teoretiske oplysning om demokrati. For eksempel mødes husets 
medarbejdere, frivillige, praktikanter og besøgende hver uge til husmøde, 
hvor en åben dagsorden giver indflydelse på husets program, holdninger 
og fremtid. Frivillige med og uden asylansøgerbaggrund samarbejder også 
om at arrangere flygtningepolitiske debatter og oplæg med eksperter 
og fagfolk. Trampolinhusets mangfoldige fællesskab udgør desuden en 
generel praktisk øvelse i at trives i uenighed og rumme og respektere 
hinandens forskelligheder. I Trampolinhuset opererer vi efter devisen 
’Learning democracy by doing democracy’.
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PSYKOSOCIALT FÆLLESSKAB



SÆRLIGE TILBUD FOR KVINDER OG BØRN
Kvinder og børn er ekstra sårbare i asylcentrene. Derfor har 
Trampolinhuset skabt en særlig indsats, som er tilpasset 
netop deres behov. Tilbuddet har to ben: kvindeklub og 
børnepasning.

KVINDEKLUB
Trampolinhusets kvindeklub finder sted hver lørdag, hvor huset kun er åbent 
for kvinder og deres børn. Indsatsens elementer er formet under samme 
fire overskrifter som husets hovedaktiviteter, men er specifikt skabt af og for 
kvinderne og indeholder: motion, rådgivning og systemforståelse, socialt 
samvær, fællesspisning, samfundsoplysende foredrag, Exitcirkel samt oplæring 
i iværksætteri gennem klubbens egen socialøkonomiske cateringvirksomhed, 
Sisters’ Cuisine. 

Sideløbende med kvindeklubben tilbydes 
kvindernes børn også aktiviteter, som sigter 
mod at give børnene noget af den ekstra 
omsorg og tryghed, som opvæksten i 
asylsystemet nødvendiggør. Samtidig giver 
børnepasningen mødrene et pusterum, hvor 
de kan slippe opsynet med deres børn for en 
stund. Børnepasningen varetages af frivillige 
med pædagogisk erfaring eller uddannelse. 
Indsatsens fokusområder er tryghed, omsorg, 
faste rutiner, læring, kammeratskab og 
sundhed.

5

BØRNEPASNING



6



TIDLIG & HELHEDSORIENTERET 
INTEGRATION

Trampolinhusets metode er en enestående kombination af tidlig og 
helhedsorienteret integration, der tager udgangspunkt i hver enkelt 
asylansøger som en del af et større demokratisk fællesskab. Det virker – hver 
eneste dag beviser Trampolinhusets fællesskab, at integration slet ikke er så 
vanskeligt, som det desværre ofte fremstilles.

TIDLIG INTEGRATION sikrer, at de negative konsekvenser af 
asylcentertilværelsens lange ventetider og usikre fremtidsudsigter minimeres. 
Trampolinhuset arbejder for at sikre asylansøgernes ret til en tilværelse med 
værdighed, formål og tryghed fra den dag, de ankommer til Danmark – og 
ikke først efter lang og passiv ventetid i asylsystemet.

HELHEDSORIENTERET INTEGRATION kombinerer faglig kompetenceudvikling 
med den sociale, personlige og mentale udvikling, der opstår, når man 
deltager i et tillidsfuldt og respektfuldt fællesskab på lige fod med andre. Det 
bidrager til at styrke asylansøgere til mange aspekter af livet, uanset om det 
bliver i Danmark eller i deres oprindelseslande.

GENSIDIG UBETINGET RESPEKT er en af grundstenene i Trampolinhuset. 
Asylansøgere er ikke hjælpeløse ofre, men ressourcefulde, kompetente 
mennesker med masser at byde på, når de får mulighed for at indgå i et 
ligeværdigt og demokratisk fællesskab. Trampolinhuset mener, at såvel 
integration som demokrati fungerer bedst, når beslutningsprocesser 
er transparente og når alle involverede parter inddrages i beslutninger 
vedrørende deres hverdagsliv.

“Jeg kom til Danmark i januar sidste år, men 
har stadig ikke fået svar i min asylsag. Det er 
meget hårdt at vente i asylcenteret, der sker 
ingenting. Kun spise og sove, og det som de 
kalder ‘praktik’ er bare rengøring i centeret. 
Så jeg kommer i Trampolinhuset hver uge”

Roza, asylansøger og 
praktikant i Trampolinhuset, 
interview af United Colors of 
Denmark, 9. januar 2016
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MIT HUS, DIT HUS

I Trampolinhuset er alle velkomne til at deltage og dermed blive en del af 
fællesskabet og familien. Vi tror på, at et respektfuldt møde med et andet 
menneske også indebærer tillid til, at vedkommende både kan og vil deltage 
i fællesskabet. 

Hver uge organiserer frivillige og praktikanter fra asylcentre og andre dele 
af samfundet aktiviteter for og med hinanden med udgangspunkt i deres 
forskellige kompetencer og interesser. Man er elev det ene øjeblik og lærer 
i det næste. På den måde udviskes de traditionelle grænser for læring. Det 
skaber medejerskabsfølelse, handlekraft og ligeværd i aktiviteterne.

Fordi Trampolinhusets aktiviteter både efterspørges og udvikles af husets 
frivillige, praktikanter og besøgende, udvikler vores tilbud sig også i takt med 
ændringer i deres interesser, kompetencer og behov. På den måde sikres en 
høj grad af relevans i alle vores aktiviteter.

ASYLANSØGENDE PRAKTIKANTER
Asylansøgende praktikanter bidrager til Trampolinhusets daglige 
aktiviteter ved at løse praktiske opgaver i fællesskab med 
Trampolinhusets frivillige. Praktikanternes opgaver defineres med 
udgangspunkt i den enkeltes interesser og kompetencer.

FRIVILLIGE
Frivillige med og uden flygtningebaggrund samarbejder med 
praktikanter fra asylcentrene om at organisere kompetence-
opbyggende og sociale aktiviteter for og med hinanden. 

MEDARBEJDERE
Daglig leder, fastansatte medarbejdere og en række 
medarbejderpraktikanter sikrer kontinuitet, udvikling, 
erfaringsopsamling samt den daglige drift af Trampolinhuset.

BESTYRELSE
Repræsentanter fra det danske erhvervs- og  kulturliv samt 
fagbevægelse rådgiver og støtter den daglige leders arbejde med 
Trampolinhusets strategiske udvikling.

BESØGENDE
Omtrent 50 personer besøger hver uge Trampolinhusets café, 
rådgivning, workshops og fællesmiddage. På et år bliver det til ca. 
500 forskellige og nye besøgende. Modsat praktikanter, frivillige og 
medarbejdere har disse besøgende ingen kontraktlige forpligtelser 
med Trampolinhuset, men bidrager til husets stemningsfulde 
atmosfære gennem de sociale relationer, de indgår i.
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PRAKTIK SOM ASYLANSØGER
Alle asylansøgere i Danmark skal indgå en praktikkontrakt med deres asylcenter. Herigennem forpligter asylansøgere 
sig til at løse praktiske opgaver, fx rengøring på eget værelse eller vedligehold af fællesarealer i deres asylcenter. 
Mange asylansøgere oplever disse opgaver som selvfølgelige pligter, men hverken som kompetenceopbyggende eller 
personligt udviklende – sådan som et praktikforløb i en virksomhed eller organisation ellers kan være.

Langt de fleste af de asylansøgere, som kommer i Trampolinhuset, opsøger vores tilbud på baggrund af positive 
beretninger fra andre asylansøgere. Trampolinhuset er meget efterspurgt, hvilket tyder på at vores tilbud er relevant for 
dem, det henvender sig til.

Takket være en række gode samarbejder mellem Trampolinhuset og de sjællandske asylcentre, har asylansøgere fra 
disse centre mulighed for at løse deres praktikopgaver i Trampolinhuset i stedet for i deres centre. Trampolinhuset 
har således en kontraktlig aftale med cirka 200 asylansøgende praktikanter om året. Hver praktikkontrakt tager 
udgangspunkt i, hvordan den enkelte kan udvikle sig fagligt og personligt og sætte sine ressourcer i spil som deltager i 
Trampolinhusets videreudvikling og daglige drift. Et forløb varer gennemsnitligt et halvt år, men med meget stor forskel i 
varighed grundet flytninger mellem asylcentre, ændringer i asylstatus eller andre livsomstændigheder for den enkelte.

Pga. de meget lave kontante ydelser til asylansøgere, afholder Trampolinhuset udgifter til offentlig transport for 
asylansøgere, som har en praktikkontrakt med huset. For mange asylansøgere er denne transportgodtgørelse en 
praktisk forudsætning for, at de overhovedet kan deltage i Trampolinhusets aktiviteter.

Asylansøgere understreger ofte værdien af, at Trampolinhusets aktiviteter ikke foregår i asylcentrene, men i et hus, 
som de betragter som deres eget og behandler derefter. Asylansøgerne får et afbræk i rutinerne på deres respektive 
asylcentre og får mulighed for at møde asylansøgere fra andre centre, flygtninge med ophold i Danmark og andre 
medborgere i Danmark. De får derved mulighed for at diskutere relevante emner i et frit, støttende og mangfoldigt miljø.
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MEDARBEJDERE, BESTYRELSE & SAMARBEJDSPARTNERE
Morten Goll, daglig leder & medstifter af Trampolinhuset. Morten er ansvarlig for ledelse af ansatte, praktikanter og frivillige, 
presserepræsentation, og Trampolinhusets økonomi og udvikling. Derudover fungerer han som mentor for mange brugere.
Tone Olaf Nielsen, koordinator for aktiviteter, kommunikation og kvindeklub & medstifter af Trampolinhuset. Tone forestår 
planlægning af aktivitetsprogrammet og fungerer som koordinator for kvindeklubben. Hun driver, som en del af Kuratorisk 
Aktion, også udstillingsstedet CAMP, der har til huse i Trampolinhuset.
Søren Rafn, koordinator for praktik og rådgivning. Søren er ansvarlig for praktikforløb for asylansøgere i Trampolinhuset, og 
for at koordinere juridisk rådgivning og systemforståelse til såvel asylansøgere som flygtninge med ophold.
Nanna Jochumsen, fundraiser og projektudvikler. Nanna er ansvarlig for at rejse midler til huset, yde donorpleje, indlede 
erhvervssamarbejder, samt udvikle og igangsætte nye projekter. 
Kajsa Nina Böttcher Messell, koordinator for PR- og kommunikation. Kajsa er ansvarlig for husets interne og eksterne 
kommunikation. Hun varetager Trampolinhusets hjemmeside, nyhedsbreve, sociale medier, PR-materiale, mm.
Aslanbek Aushev, administrator. Aslanbek varetager husets daglige administration og billetregistrering til asylansøgere i 
aktivitetsforløb, ligesom han er IT- og ejendomsansvarlig.
Medarbejderpraktikanter: Trampolinhuset beskæftiger hvert år ca. 20 uddannelses- og erhvervspraktikanter, som bistår 
med det daglige arbejde.

Forkvinde: Else Marie Bukdahl (Dr.Phil., Fhv. Rektor, Det Kgl. Danske Kunstakademi)
Næstformand: Joachim Hamou (Samtidskunstner og medstifter af Trampolinhuset)
Sekretær: Morten Goll
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Birger Erich Ringstoft (Direktør, Pensam forsikring), Britta Borch Egevang (Direktør, DJØF), 
David Mpagi (Iværksætter og asylansøger i Danmark), Poul Roepstorff (Advokat), Michael Staal (tidl. CEO i Brunata og 
Direktør i Velux), Rasmus Dilling (Chief Market Manager, COWI), Silja Nyboe Andersen (Manager, Active Philanthropy)

Huset rummer også andre organisationer, som ligeledes arbejder for at forbedre asylansøgere og flygtninges vilkår. 
Asylretsadvokater samt organisationen Refugees Welcome tilbyder f.eks. gratis juridisk rådgivning flere gange om ugen, 
ligesom migrationsmagasinet VisAvis, netradioen Bridge Radio, m.fl. også bruger huset som mødested. 
Trampolinhuset samarbejder desuden med konsulentvirksomheden Qvartz & co., analysevirksomheden LG Insight, 
fagforeningen DJØF, samt designvirksomheden Double. 
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CAMP / CENTER FOR MIGRATIONSPOLITISK KUNST
CAMP / Center for Migrationspolitisk Kunst er et nonprofit udstillingssted for kunst, der diskuterer spørgsmål om fordrivelse, 
migration, indvandring og asyl. CAMP har til huse i Trampolinhuset og producerer udstillinger om fordrivelse og migration med 
både store internationale navne og mindre etablerede kunstnere, fortrinsvis med flygtninge- eller migranterfaring.

CAMP tager udgangspunkt i det faktum, at flere 
mennesker end nogensinde før fordrives fra 
deres hjem på grund af klimakatastrofer, krig, 
konflikt, forfølgelse eller fattigdom. Centret 
arbejder for at skabe øget indsigt i fordrevne 
og migrerede menneskers livssituationer og 
diskutere dem i forhold til de overordnede 
faktorer, der forårsager fordrivelse og migration. 
Målsætningen er gennem kunst at fremme 
forståelsen mellem mennesker på flugt og de 
lokalsamfund, der modtager dem, og stimulere 
nye visioner for en mere solidarisk og retfærdig 
migrations-, flygninge- og asylpolitik.

CAMP er det første center af sin art i 
Skandinavien og drives som en selvejende 
institution af det danske kuratorkollektiv 
Kuratorisk Aktion (Frederikke Hansen & Tone 
Olaf Nielsen), der grundlagde CAMP i april 2015.

KONTAKT           info@campcph.org       /       (+45) 72 14 07 66       /       www.campcph.org       /       facebook.com/campcph/
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Trampolinhuset S/I
Thoravej 7, st.
DK-2400 København NV
CVR-nr. 33 09 17 02

Daglig leder
Morten Goll
(+45) 30 91 00 50 
mortengoll@trampolinehouse.dk

KONTAKTOPLYSNINGER

Tlf. (+45) 32 20 02 25
info@trampolinehouse.dk
www.trampolinehouse.dk/
www.facebook.com/trampolinhuset


