
   
   
 

 
  

Virtuelle temadage om ikke-vestlige borgeres  
integration på arbejdsmarkedet  

i din landsdel 
 

 

 

 

 

  

 

 

Facilitatorer og oplægsholdere 

Sara Glahder Lindberg – KL  

Rie Martens – KL  

Lars Larsen – LG Insight 



 
 

      
 

 

Formiddagsprogram 
 

 

 
9.00  Velkomst og intro til dagen  

 

9.05 Den politiske status og nyeste til-

tag på integrationsområdet og op-

kvalificeringsområdet 

 

9.15 Nyeste viden om virksomhedsret-

tet integration 

bl.a. baseret på evaluering af inte-

grationsforløb i ca. 300 virksomhe-

der for godt 1.000 ansatte med 

ikke-dansk baggrund - samt nyeste 

forskningsviden fra EARN-program-

met 

 

10.00 Pause  

 

10.10 Arbejdsmarkedssituationen og 

brancher med jobåbninger i jeres 

landsdele 

 

10.50 Introduktion til tværkommunale 

drøftelser og Teams grupperum 

 

10.55 Pause 

 

 

 

11.05 Tværkommunal gruppedrøftelse.  

Følgende temaer skal diskuteres: 

Tema 1: Hvordan kan vi bedst moti-

vere og opkvalificere målgruppen 

til specifikke jobs i brancher med jo-

båbninger, herunder brancheskifte. 

Tema 2: Hvordan kan vi bedst opti-

mere samarbejdet med virksomhe-

derne om rekruttering af målgrup-

pen.  

 Tema 3. Hvordan kan vi bedst opti-

mere det tværkommunale samar-

bejde om den virksomhedsrettede 

indsats for målgruppen på tværs af 

kommuner 

 

11.35 Opsamling  

 

11.55 Mulighed og interesse for yderli-

gere samarbejde  

 

12.00 Tak for i dag! 

 
 

 
 

 
 



 
 

      
 

 

Eftermiddagsprogram 
 
  

 

13.00  Velkomst og intro til dagen  

 

13.05 Den politiske status og nyeste til-

tag på integrationsområdet og op-

kvalificeringsområdet 

 

13.15 Nyeste viden om virksomhedsret-

tet integration 

bl.a. baseret på evaluering af inte-

grationsforløb i ca. 300 virksomhe-

der for godt 1.000 ansatte med 

ikke-dansk baggrund - samt nyeste 

forskningsviden fra EARN-program-

met 

 

14.00 Pause  

 

14.10 Arbejdsmarkedssituationen og 

brancher med jobåbninger i jeres 

landsdele 

 

14.50 Introduktion til tværkommunale 

drøftelser og Teams grupperum 

 

14.55 Pause 

 

 

 

 

 

 

 

15.05 Tværkommunal gruppedrøftelse.  

Følgende temaer skal diskuteres: 

Tema 1: Hvordan kan vi bedst moti-

vere og opkvalificere målgruppen 

til specifikke jobs i brancher med jo-

båbninger, herunder brancheskifte. 

Tema 2: Hvordan kan vi bedst opti-

mere samarbejdet med virksomhe-

derne om rekruttering af målgrup-

pen.  

Tema 3. Hvordan kan vi bedst opti-

mere det tværkommunale samar-

bejde om den virksomhedsrettede 

indsats for målgruppen på tværs af 

kommuner 

 

15.35 Opsamling  

 

15.55 Mulighed og interesse for yderli-

gere samarbejde  

 

16.00 Tak for i dag! 

 

 
 
 

 


