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EVALUERING AF 
INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSEN 
(IGU) 



Forandringsteori for IGU-forløbet

METODEN BAG EVALUERINGEN

Forandringsteori for 
IGU-forløbet

Heldækkende 
spørgeskema-
undersøgelse

Dybdegående fokus-
og enkeltinterviews

Registerdata om 
IGU-ordningen

• Udarbejdet i samarbejde med følgegruppe

• Har dannet grundlag for evalueringens tilrettelæggelse og hypoteser, der 
undersøges i dataindsamling

• Spørgeskemaundersøgelse blandt alle kommuner (76 pct.), alle
udbydere af AMU (81 pct.) og virksomheder, der er engageret i IGU-
ordningen (73 pct.).

• Bidrager med bred viden om IGU-ordningens udberedelse, anvendelse og
umiddelbare resultater

• Interviews med kommuner (16), virksomheder (14), AMU-udbydere (11) 
og IGU-ansatte (9). 

• Bidrager med dybdegående viden om hvorfor og hvordan ordningen virker for 
de involverede aktører med fokus på drivkræfter, barrierer samt umiddelbart
udbytte

• Indhentet af UIM og SIRI

• Bidrager med bred viden om ordningens anvendelse og omfang
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Evalueringen af IGU-ordningen har karakter af en implementeringsevaluering, 
suppleret af en vurdering af foreløbige resultater og udbytte. 



OVERORDNEDE RESULTATER
IMPLEMENTERING OG SAMARBEJDE
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Udbetaling af uddannelses- og 

befordringsgodtgørelse samt 
refusion af udgifter under 

deltagelse i undervisning
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R FASE 1: 

INITIATIV TIL IGU-
FORLØB

FASE 2: 

ETABLERING AF 
FORLØB

FASE 3: 

SELVE IGU-FORLØBET

Forudgående 

virksomhedsrettet 
aktivering hos IGU-

virksomhed

Udvælgelse og 

efterspørgsel af 
borgere til IGU-

ordningen

Initiativ til opstart af 

IGU-forløb og kontakt 
til borger og 

virksomhed

Udarbejdelse af 

skriftlig aftale om IGU-
forløbet

Udarbejdelse af og 

vejledning om 
uddannelsesplan

Tilrettelæggelse af 

indholdet i praktikken

PRAKTIKSTILLING SKOLEUNDERVISNING

Virksomhedernes 

opgaver ifm. 
praktikken

Opfølgning og 

fastholdelsesindsatser 
i virksomhederne

Håndtering af afbrudte forløb under praktik og uddannelse

Volumen på hold og AMU-

udbyderes økonomiske 
råderum i forhold til at oprette 

af hold 

Oprettelse og efterspørgsel af 

uddannelsestilbud

Fastholdelse og opfølgning på 

fravær under uddannelse

Håndtering af sproglige 

udfordringer under skoleunder-
visning herunder tolkning 



OVERORDNEDE RESULTATER
IMPLEMENTERING OG SAMARBEJDE
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ROLLEFORDELING I 
PRAKSIS

FAKTORER, DER KAN UDGØRE 
UDFORDRINGER FOR SAMARBEJDE

• Kommunerne har en betydelig rolle i forhold 
til:

• IGU-forløbene etableres og igangsættes
• At understøtte og følge op på de enkelte IGU-

forløb.

• Virksomhederne har en betydelig rolle i 
forhold til at:

• Understøtte den IGU-ansatte under selve 
forløbet

• Levere indhold i praktik 
• Fastholde den IGU-ansatte. 

• AMU-udbyderne har en væsentlig rolle i at:

• Oprette og gennemføre kurser til de IGU-
ansatte.

• Hertil har VEU-centrene haft en 
koordinerende rolle og aktivt arbejdet med at 
øge anvendelsen af IGU-ordningen.

• Hvor tydelig rollefordeling og koordineringen
mellem aktørerne er, når det gælder den IGU-
ansattes behov for administrativ og personlig 
understøttelse; 

• Hvor god understøttelsen fra kommuner og 
uddannelsesinstitutioner er, når virksomheden har 
behov for hjælp til eksempelvis at håndtere 
administrative elementer eller har behov for 
rådgivning ved samarbejdsvanskeligheder;

• Om målgruppen er tilstrækkelig stor til at 
oprette de enkelte AMU-hold, eller om AMU-
udbyderne har behov for kommunal hjælp til 
dette;

• Om de enkelte aktører er opsøgende over for 
hinanden, herunder hvordan aktørerne oplever 
støtten fra kommunen.



38% 88%9%
52/
64%

Virksomheders
tilfredshed med 

ordningen
generelt/tilfredse med 

den IGU-ansattes
indsats I forhold til

aflønningen

Virksomheder, der 
allerede har ansat
en eller flere IGU-
ansatte i ordinært

arbejde

Virksomheder, der 
overvejer at ansætte

IGU-ansatte i
ordinært arbejde eller

som elev
efterfølgende

Virksomheder, 
der vil eller
måske vil

overveje at indgå
(flere) IGU-forløb
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OVERORDNEDE RESULTATER
UDBYTTE
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OVERORDNEDE RESULTATER
DRIVKRÆFTER OG BARRIERER

• Økonomi, arbejdserfaring
og fremtidsudsigter

• Omdømme og interesse
for IGU-ordningen

• Mobilitet og fleksibilitet

Motivation og barrierer
for målgruppens
deltagelse i ordningen

UDBYTTE AF 
DELTAGELSE I IGU-

ORDNINGEN

• Ledelse og ressourcer
• Rammer og organisering
• Medarbejdere og

kompetencer

Drivkræfter og
barrierer for ordningens
implementering



IGU MÅLGRUPPE 

24.000 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge har været i IGU-målgruppen i perioden ultimo juni 
2016-ultimo maj 2018. 

6 pct. af den samlede målgruppe var registreret i IGU.

IGU-målgruppen falder: fra 17.700 ultimo juni 2016 til 12.300 ultimo maj 2018.

IGU-målgruppen er ligeledes under forandring:
- Andelen af kvinder stiger: Fra 38 pct. ved IGU’en opstart til 50 pct. ultimo maj 2018
- Målgruppens gennemsnitlige opholdstid stiger: 2 ud af 3 personer, som indgår i IGU-målgruppen ultimo 
maj 2018, har været i Danmark i 2 år, mod 1 ud af 4 knap 2 år inden.

Pr. 31. maj 2018 er status for personer, som var IGU-målgruppen, da IGU’en gik i gang, bl.a.:
- 42 pct. i beskæftigelse eller uddannelse
- 42 pct. på integrationsydelse
- 10 pct. selvforsørgende (hverken i beskæftigelse, uddannelse eller på  ydelse)
- 4 pct. udrejst

BEGREBER

IGU-målgruppe: Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i alderen 18-39 år, som har været i 
Danmark i under 5 år, og som hverken i beskæftigelse eller uddannelse.

Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriet.



Antal personer i IGU-målgruppen falder
IGU-målgruppen fordelt på kvartal og samlet antal af unikke personer i IGU-målgruppen, 30. juni 2016-31.maj 2018 
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Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.

• I perioden 30. juni 2016-31. maj 2018 har der været ca. 24.000 unikke personer i IGU-
målgruppen.

• Pr. 31. maj 2018 indgår ca. 12.300 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i 
målgruppen. Til sammenligning udgjorde IGU-målgruppen ca. 17.700 personer pr. 30. juni 
2016. 



IGU Kvinder

- Kvinder er underrepræsenterede i IGU:
4 pct. af kvinder, som på et tidspunkt siden juli 2016 har været i IGU-
målgruppen, har også været registreret i IGU. Den tilsvarende andel af 
mænd er dobbelt så høj.

- Kvinder uden mindreårige børn er overrepræsenterede i IGU:
28 pct. af kvinder, som er IGU-ansatte, har ikke mindreårige børn. Blandt 
kvinder i IGU-målgruppen er det 21 pct.

- Store forskelle i branchefordeling mellem kvinder og mænd:
Ca. 2 ud af 3 kvinder i IGU blev ansat i 2 brancher: offentlig forvaltning og 
sundhedsvæsen. Andelen af mænd i disse brancher udgør blot 14 pct.

BEGREBER

Personer i IGU: Personer, som har indgået IGU-kontrakt
IGU-målgruppe: Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i alderen 18-39, som har været i Danmark 
i under 5 år, og som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse

Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriet.
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Registreret i IGU, ultimo juni 2018

Kvinder Mænd

Kvinder er underrepræsenteret i IGU
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49%

43%

Mænd

• 412 kvinder er registreret i IGU pr. ultimo juni 2018, det svarer til 27 pct. af alle registrerede i 
IGU.

• 4 pct. kvinder, som på et tidspunkt siden juli 2016 har været i IGU-målgruppen, har været 
registreret i IGU. Den tilsvarende andel af mænd er 8 pct.

Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik og SIRI.
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33%
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Kvinder

Registreret i IGU

Ikke længere i IGU-
målgruppe pr. 31. maj
2018

I IGU-målgruppe pr. 31.
maj 2018



Læs mere om IGU
Evaluering af Integrationsgrunduddannelsen (IGU) 

http://uim.dk/nyheder/virksomheder-og-kommuner-tilfredse-med-regeringens-igu-
ordning

https://www.integrationsviden.dk

Integrationskit med eksempler på IGU

https://www.integrationsviden.dk/beskaeftigelse/1.-igu/nyt-integrationskit-skal-hjaelpe-
flere-flygtninge-i-arbejde

Materiale om IGU på UIM.dk

http://uim.dk/arbejdsomrader/Integration/integrationsgrunduddannelsen

http://uim.dk/nyheder/virksomheder-og-kommuner-tilfredse-med-regeringens-igu-ordning
https://www.integrationsviden.dk/
https://www.integrationsviden.dk/beskaeftigelse/1.-igu/nyt-integrationskit-skal-hjaelpe-flere-flygtninge-i-arbejde
http://uim.dk/arbejdsomrader/Integration/integrationsgrunduddannelsen



