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HVORDAN TAGER EN LANDSBY 

IMOD NYE BORGERE?



ODSHERRED KOMMUNE

• 33.000 indbyggere

• Landkommune med mindre og 
spredte bysamfund = risiko for 
isolation som flygtning

• 2007-2013: mindre end 30 
flygtninge om året

• Alle nye flygtninge blev 
modtaget af en frivillig 



FØRSTE TILTAG –

LEKTIECAFEER 

• Lektiecafeer i 3 større byer 

• Gevinst: Flygtninge kunne få hjælp uden for 

Kommunens åbningstid og få øvet dansk

• Udfordring:  Stadig isolation i lokalsamfund - der kom 

ingen og besøgte dem!



ANDET TILTAG - NABOKAFFE

Flygtninge får hjælp til at invitere naboer ind

Gevinst: Naboerne får besvaret spørgsmål, frygt og 
usikkerhed bliver manet til jorden, og venskaber opstår.

Udfordring: Stor forskel på hvilken by man bliver 
boligplaceret i – Forskel på hvor godt man bliver modtaget 
og introduceret til byen.





HØRVE – BYEN DER TAGER 

IMOD

Ildsjæle fra medborgerhuset banker på døren hos alle nye 
flygtninge

Tæt samarbejde mellem medborgerhus og integrationsteam: Vi 
løser problemerne  i fællesskab

Tour de Hørve, vi sender tolke

Gevinst: flygtninge føler, 

at de er velkomne i byen og de 

Ved, hvor de kan få hjælp



TREDJE TILTAG: 

VELKOMSTKOMITEER



”Byd velkommen til 

den nye i klassen”

• 1+ frivillige byder 

velkommen i deres by, 

viser rundt og fortæller.

• 1-2 timer

• 1 gang ell. relationen 

udvikles



ROLLEFORDELINGEN

• Kommunen: Ved når en ny borger flytter til + adr.

• Flygtning: Siger ja til at blive budt velkommen + 
viderelevering af adresse

• Frivillig: Byder velkommen



HVORDAN SLOG IDÉEN 

RØDDER?

- Stormøde for frivillige i Asnæs 

- En masse tog allerede godt imod nyankomne

- Først fokus på nyankomne flygtninge  alle nyankomne

- Kommunen greb bolden



HVORDAN SØSATTE VI 

INITIATIVET?

• At gøre opmærksom på et nyt initiativ

• Rekruttering og fastholdelse af de frivillige

• Facebook (grupper så de kunne koordinere, dele og ofte 

hurtigere kommunikation)

• Selve velkomsten: seddel, badge,



INDDELING AF GRUPPER 

I SOGN



HVAD VAR UDFORDRINGERNE?

• Nemt at sige ja, men så også nemt at springe fra

• Forskellige frivillige grupper havde forskellige behov

• Grænseoverskridende at møde nogle, man ikke kender 

og som ikke kan dansk



VELKOMSTBREV



HVAD KAN ANBEFALES

• Sociale medier som rekrutteringsvej (+ infomøde for 

fastholdelse og bedre forventningsafstemning)

• Samarbejde med familiekonsulenterne pga. tolk tilstede 

 godt især for ældre frivillige i starten

• Råd til hvordan man kunne håndtere sprogbarrierer

• Velkomstbrev virkede godt



HVAD KAN ANBEFALES

• Få automatiseret at flygtninge skal sige ja til velkomst 

(tidskrævende)

• Skabe ejerskab hos de frivillige

• Tovholderfunktion kræver: praktikant, ekstra 

medarbejder ell. Stærk ildsjæl

• I Odsherred greb Kommunen bolden  men initiativet 

kan også gribes af andre fx NGO’er eller ildsjæle



HVORDAN ER DET GÅET SIDEN?

Flygtninge: Kun positive tilbagemeldinger 

Frivillige: 

• Nogle har følt, at det var svært at trække sig efterfølgende –
vi vejleder dem til at henvise flygtninge til eksisterende 
tilbud.

• Hos nogle er venskaber opstået, og de fortsætter med at 
mødes.

Opfordring til frivillige: at de melder sig ind i Dansk 
Flygtningehjælp for at få mulighed for råd og vejledning der.



MAIL TIL EN FRIVILLIG FRA 

VELKOMSTKOMITÉ

”Kære Anne,

Jeg skriver til dig på vegne af Mohammad og Yasmin og deres 2 drenge Alaa og 
Hussein.

De fortæller, at du er flyttet til Nykøbing, og at de savner dig.

Du kom forbi og så til dem i en svær tid, hvor alt var nyt i Danmark.

De har været så glade for den hjælp og opmærksomhed, som de fik fra dig.

De fortæller, at de har fået det godt her i Danmark.

De føler sig glade og stærke og nu vil de meget gerne høre, om der er noget, 
de kan hjælpe dig med.

Du er fortsat velkommen til at besøge dem, og hvis de blev inviteret vil de 
også med glæde besøge dig, selvom det er i Nykøbing.”



KOORDINATIONS FORUM

Repræsentanter fra frivillige, integrationsråd og 
Integrationsteam

Vi mødes en gang i kvartalet - Derudover holder vi et 
årligt møde for alle frivillige

Formål: 

• Sikre koordinering mellem de mange tiltag i kommunen

• Sikre dialog mellem kommune og frivillige

• Fælles udvikling af nye tiltag 



TAK FOR NU


