
Nadia har siden 2006 været travlt 
beskæftiget og kloget sig på kultur-
forståelse og integration. Herunder i 
mødet med borgere i både jobcentre 
og sundhedsregi. 

En kløgtig sag med fuld indsigt og 
kompetencer om kulturforskelle og 
de forhindringer, der følger med. 

Her kan borgeren se frem til en 
samtale med rigelige mængder af 
tilstedeværelse og nærvær samt 
et knaldgodt indhold, der hjælper 
borgeren på rette vej.
Nadia underviser både borgere og 
konsulenter i hvordan man ideelt for-
midler viden på tværs af kulturer. 
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Kulturfokuseret 
Samtaleforløb

Vil I forbedre borgernes erhverv-
sevne og hjælpe dem til succes 

på arbejdsmarkedet?

Nadia 
El-GendiKONTAKT



Kulturelle Barrierer 

De er ofte svære at få øje på, fordi kultur i høj 
grad handler om de usagte spilleregler, vi alle 
ubevidst handler ud fra.

Kulturelle barrierer kan have mange forskellige 
årsager og udtryk. Dagligdagens kulturmøder 
resulterer ofte i konflikter pga. uerkendte mis-
forståelser. Det kan fx være borgere, der ikke 
føler sig forstået eller taget godt imod i mødet 
med behandlingssystemet- og i det kommu-
nale system. Det kan også være, at en borger 
føler sig diskrimineret på sin arbejdsplads 
og måske melder sig syg eller har sporadisk 
fravær. 

Kulturfokuseret Samtaleforløb
Nadia tilbyder et individuelt samtaleforløb med 
fokus på at afhjælpe specifikke kulturelle barri-
erer for den enkelte borger - som enten skaber 
en progression hen imod arbejdsmarkedet 
eller hjælper dem på vej til at blive mere raske.

Indsatsen
Der fokuseres på kulturelle aspekter i borger-
ens tilværelse og situation. Aspekter, der kan 
udgøre misforståelser og barrierer i forhold til 
arbejdsmarkedet. Der vil være fokus på at 

hjælpe begge parter til at forstå hinanden og 
sikre, at borgeren forstår det efterfølgelnde 
forløb og kan agere derefter.

Indhold
Samtalerne vil omhandle hvori forskellene og 
forklaringer består, og hvorfor vi handler som 
vi gør i Danmark.

Vi taler om hvilke krav og forventninger, der er 
til borgerne i det danske samfund. Ligeledes 
vil der bliver lagt fokus på, hvordan borgerne 
kan erhverve sig de rette redskaber til at nav-
igere rundt i det danske samfund og hvordan 
borgerne kan skabe de forandringer, der skal 
til for at føre dem tættere på det danske arbe-
jdsmarkedet. 

Målgruppen
Borgere med anden etnisk baggrund en dansk 

Praktisk Information
Borgeren deltager i 3-4 afdækkende kultur-
samtaler á 1 til 1,5 times varighed. Samtalerne 
kan indeholde emner som fx kulturmødet 
mellem: 

» Forskellige sygdomsforståelser
» Forskellige arbejdsforståelser
» Forskellige opdragelsesforståelser 
» Forskellige familieforståelser 

Hvad kan I tage med jer?
Samtalerne danner grundlag for et kulturnotat 
på op til to sider, hvori de kulturelle barrierer, 
der eventuelt eksisterer, er beskrevet med ef-
terfølgende anbefalinger til hvordan disse kan 
brydes. 

I den sidste samtale får borgeren gen- 
nemgået kulturnotatet og præsenteret anbe-
falingerne. 

Der kan også tilbydes en afslutningskonfer-
ence til rekvirent.

Sagsbehandler m.fl. kan fremadrettet benytte 
kulturnotatet som et redskab i arbejdet med 
borgeren. 


