
Gruppeforløb for borgere 
med anden etnisk baggrund 

end dansk

UDNYT 
POTENTIALET

Nadia har siden 2006 været travlt beskæft-
iget og kloget sig på kulturforståelse og inte-
gration - herunder i mødet med borgere og 
personale i jobcentre og sundhedsregi. En 
kløgtig sag med fuld indsigt og kompetenc-
er om kulturforskelle og de forhindringer, 
der følger med. Hun går lige til kanten og 
er ikke bange for at prikke til sit publikum 
undervejs. Nadia underviser både borgere 
og konsulenter i, hvordan man ideelt for-
midler viden på tværs af kulturer. 

Helene er uddannet antropolog og har 
siden 2010 været ansat i Aarhus Kom-
mune. Helene er en erfaren underviser og 
oplægsholder, og hun har i Aarhus Kom-
mune udviklet og afholdt undervisnings-
forløb om emner som sygdomsopfattelse, 
kulturforståelse og veje til arbejde i Dan-
mark for mere end 300 borgere med anden 
etnisk baggrund end dansk. 

På Tværs 
v. Nadia El-Gendi

PRAKTISK INFORMATION:

»

»

»
»

I kan se frem til 12 mødegange, eller vi kan 
tage det hele i en samlet session - alt efter 
jeres behov  
Deltagerne vil blive inddelt i grupper af 
8-15 personer 
Kan afholdes til både mænd og kvinder
Deltagerne bliver inddelt i sproggrupper, 
hvis der er behov for det

Nadia 
El-Gendi

Helene 
Højberg Loft 



Hvordan formidler I vigtig information om det 
danske samfund, sundhedsvæsnet, rettigheder 
og pligter, arbejdskultur etc. til borgerne? 

Tager I højde for borgere med vidt forskellige 
baggrunde, kulturer og forståelsesniveauer?

Mange glemmer, at der reelt er tale om et kul-
turmøde hver gang, viden formidles på tværs. 
Den skal formidles og tale ind i folks logikker, 
så de sidder tilbage med den rette viden og 
ved helt nøjagtigt, hvordan man befærder sig 
på en dansk arbejdsplads. 

Hjælper I de etniske borgere med at knække 
koden, kan I sige farvel til borgere der: 

»
»
»
»
»
»

SIG FARVEL TIL KONFLIKTER 
- UDNYT DET FULDE POTENTIALE

Ved at udstyre borgerne med både den rette 
viden- og redskaber, kan alle se frem til et 
mere gnidningsfrit samarbejde hver gang, 
borgeren har et møde med en sagsbehandler, 
jobkonsulent, læge, psykolog etc. 
Det sikrer vi med de undervisningsmetoder- og 
materialer, vi specifikt har udviklet hertil.

HVORFOR BOOKE SÅDAN ET 
GRUPPEFORLØB?

Fordi I kan se frem til borgere der:

»

»
»

»
»

»

”Jeg forstod ikke hvor-
for, jeg skulle ud i akti-
vering. hvorfor skulle 
jeg dog spilde min tid på 
noget helt ligegyldigt 
arbejde. nu forstår jeg 
endelig, at hun bare prø-

vede at hjælpe mig”.

Tidligere deltager i gruppeforløbet, 2018.

Ikke overholder aftaler
Sygemelder sig
Ikke føler sig taget seriøst
Ikke profitere af behandlingstilbud
Føler sig racistisk behandlet
Fremstår som modspillere frem for med-
spillere

Kommunikerer bedre med sagsbehandler, 
læge m.fl.
Profiterer af behandlingstilbud
Ser andre muligheder end kontanthjælp, 
sygemelding og førtidspension
Forstår vigtigheden af at overholde aftaler
Bliver trænet i de uskrevne regler på en 
dansk arbejdsplads
Bliver medspiller frem for modspiller 

Relatere til den enkelte deltager
Anvende ’learning by doing’  
Være kropslig og praktisk
Anvende tjekforløb og gruppediskussioner 
for at sikre forståelse, og at deltagerne 
formår at bruge den formidlede viden
Gøre kulturforskelle til en ressource frem 
for en barriere
Afholde et tekstfrit forløb for de grupper, 
der har behov for det

Spillereglerne på en dansk arbejdsplads
At man ikke kan forblive på kontanthjælp 
Hvad praktik og aktivering går ud på
Det ansvar, man har i forhold til helbred, 
jobsøgning osv. 
Hvordan og hvorfor danske læger arbejder 
som de gør
Hvordan man kan arbejde på trods af     
smerter og sygdom
Hvordan det psykiske kan påvirke det           
fysiske
Hvad en psykolog er, og hvad de kan     
hjælpe med

GENNEM GRUPPEFORLØBET 
BLIVER BORGEREN KLOG PÅ:

»
»
»
»

»

»

»

»            

METODE:

Vi skræddersyer ethvert forløb, så al materiale 
tilpasses til deltagerne på baggrund af kultur-
forskelle, livsvilkår, uddannelsesniveau osv. 
Vores mål er, at deltagerne får formidlet og 
serveret den helt rette viden om det danske 
system og de danske logikker på en måde, der 
er til at forstå. Det opnår vi ved at:

»
»
»
»

»

»


