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SAMMEN OM INTEGRATION

INTEGRATIONSGRUNDUDDANNELSEN (IGU)
– LÆREPLADS OG UDDANNELSE I ÉT

Målgruppe
•   Ordningen starter 1. juli 2016, og målgruppen er flygtninge og familiesammen-

førte til flygtninge mellem 18 og 40 år, der har fået opholds tilladelse i Danmark 
inden for de seneste fem år.

•   IGU-eleven må ikke ansættes i et IGU-forløb i forlængelse af en ordinær ansættel-
se i pågældende virksomhed uanset varigheden af ansættelsen. Vedkommende 
må derimod gerne have været i henholdsvis løntilskud eller virksomhedspraktik.

• Der skønnes at være ca. 16.000 personer i målgruppen i 2016. (Jobindsats.dk.)

Bonus
•  Virksomheder, der etablerer og gennemfører integrationsgrund uddannelser, 

bliver tilgodeset med en bonus på henholdsvis 20.000 kr. efter et halvt år og 
yderligere 20.000 kr. efter forløbets gennemførelse. 

 •  Virksomheden ansøger om bonus ved at indsende en ansøgning  
digitalt til Styrelsen for International Rekruttering og Integration.  
Der skal vedlægges: 

 –  Aftale om IGU-forløbet 
 –  Bevis for fuldførelsen af forløbet
 –  Virksomhedens cvr-nummer
 –  Elevens personnummer og opholdsgrundlag  
➢–  Datoer for henholdsvis meddelelse af opholdstilladelse  

og ansættelsesperioden i virksomheden 
 

RAMMERNE

40.000 kr.
i bonus følger med, når du har en  
flygtning i IGU-forløb i to år.

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er en 3-årig forsøgs-
ordning, som skal hjælpe flygtninge og familiesammenførte 
til flygtninge til at begynde på en erhvervsrettet uddannelse. 
Målet er, at de kommer godt i gang med at blive en del af det 
danske arbejdsmarked. Samtidig giver den jer som virksom-
hed mulighed for at oplære og rekruttere den arbejdskraft,  
I har behov for.

IGU’en varer to år og gennemføres som et lærlingeforløb, 
hvor eleven både får praktisk oplæring på virksomheden 
(med elevløn efter den gældende overenskomst på det 
pågældende fagområde) og skoleundervisning med faglig 
opkvalificering og danskuddannelse (offentlig betalt).

Virksomheden og udlændingen aftaler selv ansættelses-
forholdet uden kommunens mellemkomst. Kommunen  
vil dog typisk hjælpe med at matche virksomheden med  
en kommende IGU-elev.

KOM VIDERE

Spørgsmål om udbetaling af bonus 
i forbindelse med IGU-forløb og 
udfyldelse og indsendelse af 
aftaleskemaet mv. kan stilles til 
7214 2207.
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Aftale om integrationsgrunduddannelse 
•   Udlændingen og virksomheden indgår en aftale om integra-

tions grunduddannelse forud for forløbets påbegyndelse.   

  Aftalen skal indeholde en beskrivelse af, hvad den samlede 
integrationsgrunduddannelse forventes at indeholde og 
underskrives af begge parter. Der kan benyttes en særlig 
aftaleblanket, som findes på www.uibm.dk. 

•  Senest en måned efter indgåelsen af aftalen skal I som 
virksomhed registrere den hos Styrelsen for International 
Rekruttering og Integration efter anvisning på styrelsens 
hjemmeside.

•  Senest en måned inde i forløbet skal I sammen med IGU- 
eleven desuden udarbejde en undervisningsplan, som her-
efter udgør et element i aftalen. Den indsendes sammen 
med aftalen, men kan dog løbende ændres efter behov.  
Ændringer skal oplyses til Styrelsen for International  
Rekruttering og Integration.

Varighed og tilrettelæggelse af skoleundervisningen
•   Skoleundervisningen skal udgøre i alt 20 uger á 37 timer  

og praktikken mindst 25 timer om ugen i gennemsnit. 

•   Skoleundervisningen må omfatte et eller flere elementer 
fra alle godkendte kurser fra følgende uddannelsesområ-
der: AMU, AVU, FVU, HF-enkeltfag eller danskuddannelse. 
For udlændinge, der har bestået Prøve i Dansk 1, 2 eller 3, 
skal AMU udgøre mindst 8 uger af de 20 ugers skole¬un-
dervisning i integrationsgrunduddannelsen. For øvrige 
udlændinge skal AMU indgå som et element i de 20 ugers 
skoleundervisning.

•  Praktik og skoleforløb kan tilsammen ikke udgøre mere end 
37 og ikke mindre end 32 timer pr. uge i gennemsnit over 
hele forløbet.

Godtgørelse af skoleundervisning
•  IGU-eleven modtager uddannelsesgodtgørelse efter 

ansøgning til vedkommendes bopælskommune indgivet på 
månedsbasis og på baggrund af en tro og love erklæring. 
Godtgørelsen svarer til den sats, som IGU-eleven ville have 
modtaget i integrationsydelse. 

•  Ved opgørelse af antal ugers undervisning, skal forberedel-
sestiden som regel regnes med. Det betyder, at antallet af 
undervisningstimer skal ganges med to, med mindre der er 
tale om undervisningstimer under arbejdsmarkedsuddan-
nelse – her påregnes ingen forberedelsestid.

•   Ydelsen til IGU-eleven ændres, såfremt vedkommendes 
civil/forsørgerstatus ændres undervejs i forløbet.

Overenskomstmæssige vilkår 
•  IGU-eleven skal aflønnes efter de EGU-satser, der er aftalt 

for virksomhedens gældende overenskomst.

•  Hvis der ikke er aftalt EGU-satser i virksomhedens over-
enskomst, skal virksomheden uanset elevens alder aflønne 

med elevsatsernes trin 1 i det første år og trin 2 det efter-
følgende år.

•  Hvis virksomheden ikke er omfattet af en overenskomst, 
skal den bruge elevsatsernes trin 1 og 2 i uddannelsesom-
rådets overenskomst. Det vil sige den overenskomst, som 
skal bruges for erhvervsuddannelseselever.

•  IGU-eleven er i øvrigt omfattet af den overenskomst, der 
gælder for det pågældende arbejde på virksomheden. Det 
vil sige regler om arbejdstid, genebetaling, opsigelse m.v.

•   Det er virksomheden, som afholder lønudgifter i praktikpe-
rioden. Derimod afholder kommunen udgifter til undervis-
ningsforløbet, som igen refunderes af staten.

•   IGU-eleven er som ved en ordinær ansættelse omfattet af 
en prøvetid de første tre måneder af forløbet.

•   Gennemførelse af en integrationsgrunduddannelse giver, 
på samme betingelser som egu, ret til optagelse i en ar-
bejdsløshedskasse på dimittendvilkår.

•   IGU’en er ikke omfattet af kravet om merbeskæftigelse. Der 
kan således ansættes IGU-elever til trods for afskedigelser  
i pågældende virksomhed.

Bevis for fuldførelse 
•  I skal som virksomhed udstede et bevis til IGU-eleven efter 

et fuldført IGU-forløb. Afbrydes IGU-forløbet, skal I udarbejde 
et bevis for den del af forløbet, der er gennemført.

Beviset skal indeholde: 
–  Elevens navn og cpr.nr. 
–   Betegnelsen ”integrationsuddannelse” 
–   Oplysning om, hvilke arbejdsområder og funktioner  

eleven har beskæftiget sig med 
–  Angivelse af udstederen 
–  Dokumentation for den gennemførte undervisning  

skal vedlægges. Det er IGU-eleven, der anskaffer  
dokumentationen. Der kan hentes en skabelon  
for beviset på www.uibm.dk.

Befordringsgodtgørelse ved skoleundervisning 
•  Kommunen yder en godtgørelse for befordring til udlændinge 

i IGU-forløb. Godtgørelsen ydes for de dage, hvor der foregår 
undervisning og med en nærmere fastsat egenbetaling.  
Ansøgningen om befordringsgodtgørelse indgives til kom-
munen i forbindelse med ansøgning om skolegodtgørelse.

Særligt for kommunerne (kontering af udgifter)
IGU er at betragte som ordinær beskæftigelse. Derfor er er kun 
oprettet konti til skoleydelsen. De er oprettet på 8.51.52.096 
og 120. Her er 100 pct. statslig refusion, så det har ingen 
betydning for kommunernes økonomi. Såfremt kommunerne 
opretter egne IGU-stillinger, skal lønudgifterne konteres med 
kommunens ordinære lønudgifter (svarende til reglerne for 
løntilskud efter integrationslovens § 23 c).”

RAMMERNE (Fortsat)



VIRKSOMHEDSPRAKTIK 
– MØD EN POTENTIEL NY MEDARBEJDER

•  Flygtningen vil typisk modtage integrationsydelse eller uddannelses
hjælp under praktikken.

•  Flygtninge, som ikke har problemer ud over ledighed, kan komme  
i virksomhedspraktik i op til fire uger.

•  Flygtninge, som ikke har erhvervserfaring, har langvarig ledighed, 
problemer ud over ledighed eller i øvrigt har vanskeligt ved at finde 
beskæftigelse med løntilskud, kan komme i virksomhedspraktik i  
op til 13 uger.

•  Hvis kommunen vurderer, at det er relevant i den enkelte situation,  
kan perioden forlænges op til 26 uger, og hvis flygtningen har et  
særligt behov, kan perioden forlænges yderligere.

•  Flygtningen ansættes ikke af virksomheden under en virksomheds
praktik. Det er derfor kommunen, som yder erstatning i tilfælde af 
arbejdsskader og skader, forvoldt på andre personer eller andres  
ejendele i forbindelse med deltagelse i virksomhedspraktikken. 

•  Flygtninge i virksomhedspraktik er ikke omfattet af de samme regler 
– fastsat ved lov eller ved kollektiv overenskomst – som gælder for 
lønmodtagere. Flygtninge i virksomhedspraktik er dog omfattet af 
arbejdsmiljølovgivningen og lov om forbud mod forskelsbehandling  
på arbejdsmarkedet m.v.

•   Der skal være et rimeligt forhold imellem antallet af fastansatte og 
personer i virksomhedspraktik.

RAMMERNE KOM VIDERE

Kontakt dit lokale jobcenter eller 
Jobservice Danmark på 72 200 350, 
hvis du vil høre mere om ordningen 
eller have hjælp til at få en flygtning 
i virksomhedspraktik. 

13 uger
er i  udgangspunkt varigheden  
af et praktikforløb

Virksomhedspraktik er et kortere forløb uden lønudgift for 
virksomheden. Med ordningen kan I give en flygtning mulig
hed for at afprøve sine kompetencer og vise sit værd i forhold 
til de konkrete opgaver på jeres arbejdsplads. Og samtidig 
give ham eller hende en hjælpende hånd med at få en fod ind 
på arbejdsmarkedet. 

Hvis samarbejdet fungerer, og flygtningen har flair for arbejdet, 
kan virksomhedspraktikken med fordel bruges som afsæt til et 

ordinært job, et job med løntilskud eller til at indgå en uddan
nelsesaftale (for eksempel voksenlærling).

Kommunen kan give en flygtning tilbud om virksomheds
praktik på en offentlig eller privat virksomhed, hvis flygtningen 
har behov for at få afklaret sine beskæftigelsesmål, eller hvis 
flygtningen på grund af manglende faglige, sproglige eller 
sociale kompetencer har svært ved at finde beskæftigelse på 
normale løn og arbejdsvilkår eller med løntilskud.

SAMMEN OM INTEGRATION

RAMMERNE



KORTERE AFSTAND TIL  

ARBEJDSMARKEDET MED IGU

SAMMEN OM INTEGRATION

Telegiganten TDC er blandt de første virksom-
heder, der ansætter flygtninge i det to-årige 
IGU-forløb. Et mentorkorps og en indledende 
praktik skal sikre et smidigt og udbytterigt  
forløb for begge parter.

forløb hos TDC, er syriske Waseem. Han har i 13 uger haft sin 
gang på hovedkontoret i København, hvor han har assisteret 
de interne bygningsfolk med at skifte lysarmaturer og hjulpet 
til med at sørge for, at el-, varme- og vandinstallationerne i den 
store bygning på Teglholmsgade er intakte og velfungerende. 
Med sig i bagagen har Waseem en baggrund som elektriker.
– Vi kan ikke tjekke, om han har en egentlig uddannelse som 
elektriker. Men han er 40 år, har arbejdet siden han var 15 og 
været selvstændig med ansatte under sig. De 13 ugers praktik 
har jo så også givet mulighed for at ’prøve ham af’ ved at lade 
ham udføre el-opgaver sammen med en kollega, og det har vist 
sig, at han udmærket ved, hvad han har med at gøre. Så at er-
faringen ikke er dokumenteret, behøver ikke være en barriere 
for at starte et samarbejde op, siger Leif Elken. 

Både Waseems afdelingsleder og HR-afdelingen var ved prak-
tikkens afslutning indstillet på at få ham på en IGU-aftale. 
– Det giver god mening for os, og Waseem er også rigtig glad 
for aftalen. Han ved, hvad han skal de næste to år og er samtidig 
økonomisk sikret med en elevløn i perioden.
  
TDC har ud fra erfaringen med Waseem besluttet, at alle 
deres kommende IGU-forløb skal indledes med en 13 ugers 
praktikperiode.
– På den måde får begge parter en chance for at vurdere, om 
det er det rette match, inden man eventuelt går ind i et mere 
forpligtende forløb, siger Leif Elken.

Som en stor virksomhed med tradition for at påtage sig et 
samfundsansvar faldt det TDC naturligt at rette blikket mod 
den voksende flygtningestrøm og se på mulighederne for at 
skabe virksomhedspladser til nogle af de nytilkomne flygtninge. 
Den to-årige integrationsgrunduddannelse var en ordning, 
som televirksomheden fandt interessant, og i foråret 2016  
– alt imens de politiske aftaler om arbejdsmarkedsintegration 
var under udformning – gik TDC sideløbende i gang med at 
planlægge et program for virksomhedens IGU-forløb. 
– Vi gik i dialog med Jobservice Danmark, som hjalp os med  
at etablere en koordineret aftale på tværs af kommunerne. 
Vi har netop indgået vores første konkrete aftale om et 
IGU-forløb, og planen er at oprette 15-20 pladser, fordelt på 
afdelingerne i København, Aarhus og Odense med opstart 
snarest muligt, fortæller Leif Elken, der er overenskomst- og 
personalejurakonsulent hos TDC A/S.

Indleder alle IGU-forløb med praktik 
Den første flygtning, som kommer til at gennemgå et IGU- 



TDC A/S

•   Telekommunikation og  
underholdning

•  Over 1.000 medarbejdere
•  Hovedkontor på Teglholmsgade  
 i København C
•  Indgår i partnerskabet  

‘Sammen om integration’
•  Har indgået en integrationsaftale  

på tværs af jobcentrene med  
København, Aarhus og Jobservice  
Danmark om etablering af 15-20  
IGU-forløb

Læs mere om virksomhedspartnerskabet på www.sammenomintegration.dk eller ring 72 200 350.

visning vil TDC undervejs tilbyde eleverne de kurser, som  
er relevante for det enkelte arbejdsområde – eksempelvis 
i Waseems tilfælde et svagstrømskursus.

De dage, som ikke er allokeret til undervisning, skal fyldes  
ud med et fornuftigt arbejdsindhold, fortæller Leif Elken.
– Præcis, hvilke arbejdsfunktioner der bliver tale om, er vi i 
gang med at samle input til ude hos de enkelte afdelingsledere. 
Men vedligeholdelsesopgaver i bygningen og på de grønne 
arealer, lagerarbejde, serviceopgaver og postomdeling er 
blandt de områder, der har været i spil. Og så er vi naturligvis 
åbne for, hvad kandidaterne har med sig af kompetencer, 
siger han og fortsætter:
– Vi ser frem til at komme i gang. Og om to år kan vi forhåbentlig 
sige, at vi har gennemført projektet på en fornuftig og givtig 
måde for alle parter. Slutmålet er, at vi står med en række 
kandidater, som er bedre rustet til det danske arbejdsmarked, 
når de er færdige, end da de startede. Det er jo formålet  
med IGU’en.

Mentorkorps som faste støtter 
Som en del af programmet har TDC planlagt at oprette et 
mentorkorps. Det skal bestå af frivillige, interne medarbejdere, 
som har lyst til at bistå de nye kolleger med sproglig støtte 
og i hverdagen være de kontaktpersoner, man kan komme til 
med stort og småt.  
– Det er jo så ambitionen, at det kan udvikle sig til mere 
personlige relationer. Det har vi allerede erfaret med Waseem, 
hvor dem, der har været hans kontaktpersoner, for eksempel 
selv har taget kontakt til ham uden for arbejdstid for at høre, 
hvordan han havde det. Vi håber, korpset kan være med til at 
give flygtningene nogle relationer og indgange til folk – både 
dem, der er kommet til landet udefra, og dem, som er opvokset 
her, siger Leif Elken.

Han fortæller desuden, at korpsets opgave primært er at afhjæl-
pe sprogbarrierer og kulturforskelle, mens almindelig oplæring 
og instruktion i arbejdsopgaverne sker hos lederen eller den 
medarbejder, man går sammen med i den pågældende afdeling.
– Mentorrollen er en vigtig opgave, som er med til at sikre 
nogle gode forløb. Derfor vil vi også give deltagerne i mentor-
korpset et formelt bevis for, at de har medvirket, siger han.

Opkvalificering og ballast til arbejdslivet
En IGU gennemføres som et lærlingeforløb med praktisk op-
læring på virksomheden kombineret med skoleundervisning. 
Hos TDC har de skitseret en overordnet ramme for forløbene, 
som indledes med et introduktionsforløb, der skal give indblik 
i TDC som virksomhed, men også på et mere overordnet 
niveau give kendskab til det danske samfund og arbejdsmarked. 
Ved siden af de to til tre ugentlige dage med danskunder-

Kontakt Jobservice Danmark på tlf. 72 200 350, 
hvis du vil høre mere om mulighederne med 
IGU. Du kan også her få hjælp fra en af vores  
integrationskoordinatorer til at komme videre  
– fx med udvikling af IGU-forløb, der er tilpasset 
jeres virksomhed. 



ENKLE SKRIDT  
til at ansætte en flygtning i et IGU-forløb

1 �Vælg�en�eller�flere�arbejdsopgaver,� 
der�egner�sig�til�IGU�

Virksomheden kan aftale et IGU-forløb med en flygt-
ning inden for områder, hvor der i overenskomsten er en 
EGU-sats (erhvervsgrunduddannelsessats) eller elevsats. 
Det kan f.eks. være industri, lagerarbejde, chauffør eller 
rengøring. 

2 Find�en�kandidat
Jeres kandidat skal: 

 —  Være flygtning eller familiesammenført med en flygt-
ning

 — Være mellem 18 og 40 år
 — Have haft lovligt ophold i Danmark under fem år
 — Ikke have været ansat på jeres virksomheder tidligere 
(virksomhedspraktik og løntilskud undtaget)

 — Ikke tidligere have gennemført et IGU-forløb

Jeres virksomhed kender måske allerede en kandidat, 
der egner sig til et IGU-forløb. Det kan f.eks. være en 
virksomhedspraktikant, der opfylder betingelserne og 
kan overgå til IGU. 

Hvis I ikke kender en egnet kandidat, kan I kontakte je-
res lokale jobcenter eller Jobservice Danmark, der giver 
en samlet indgang til beskæftigelsessystemet og koordi-
nerer på tværs af jobcentre.  

Jobservice Danmark: tlf. 72 200 350 eller  
jobservicedanmark@star.dk

I kan vælge at tage kandidaten i virksomhedspraktik 
som en slags prøveperiode, inden I ansætter i en IGU. 
På den måde får både I og kandidaten mulighed for at 
afprøve samarbejdet, inden I indgår en IGU-aftale. 

Virksomhedspraktik kræver dog godkendelse fra 
jobcenteret. Hvis I er sikre på, at I vil ansætte kandida-
ten, kan I ansætte vedkommende direkte i en IGU, som 
ikke kræver godkendelse.

3 Informér�dine�medarbejdere�
Jeres virksomhed skal fortælle jeres samarbejdsudvalg, 
alternativt samtlige ansatte, at I opretter et eller flere 
IGU-forløb.  

4 Læg�en�uddannelsesplan�og�send�den�ind
IGU-medarbejderen skal i løbet af to år gennemføre 20 
ugers uddannelse à 37 timer. Uddannelse kan f.eks. være 
sprogkurser, arbejdsmarkedsuddannelse (AMU), almen 
voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenunder-
visning (FVU) samt HF-enkeltfag.  

I bestemmer selv, hvordan uddannelsesplanen skal se 
ud. I kan anvende denne�skabelon.

Flygtninge eller familiesammenførte, som  
Danmark har givet lovligt ophold, skal bidrage til 
vores samfund. Dét er DI’s holdning. 

Med trepartsaftalen, der blev indgået i marts i 
år, er det blevet muligt at ansætte flygtninge og 
familiesammenførte til flygtninge gennem en ny 
integrationsgrunduddannelse, IGU. 

Forløbet tager to år og kombinerer arbejde med 
uddannelse. Reglerne for IGU trådte i kraft 1. juli 
2016.

DI opfordrer virksomhederne til at bruge IGU. Føl-
gende 10 skridt er din enkle vej gennem forløbet. 
DI står klar til at hjælpe hele vejen. 

(

mailto:jobservicedanmark%40star.dk?subject=
http://uibm.dk/filer/integration/integrationsgrunduddannelsen-igu/undervisningsplan-igu.docx


Tag fat i DI, hvis I har brug for inspiration og konkrete 
eksempler på uddannelsesforløb.

Uddannelsesplanen skal sendes til Styrelsen for Inter-
national Rekruttering og Integration senest en måned 
efter, at medarbejderen er tiltrådt: igu@siri.dk

5 Udfyld�og�indsend�IGU-aftalen

Når jeres kandidat er fundet, skal I udfylde en  
IGU-aftale i en skabelon på Udlændinge-, Integrations- 
og Boligministeriets hjemmeside.  

IGU-aftalen skal ikke godkendes, men senest en må-
ned efter, at kandidaten er tiltrådt, skal I indsende den 
til Styrelsen for International Rekruttering og Integra-
tion: igu@siri.dk 

6 Sørg�for,�at�medarbejderen�bliver� 
meldt�til�uddannelse
Medarbejderen skal selv tilmelde sig danskundervis-
ning. I aftaler indbyrdes, hvem der melder medarbejde-
ren til de andre uddannelser.

Jeres virksomhed skal ikke betale for uddannelsen, og 
I skal ikke betale løn, mens medarbejderen deltager i 
undervisning. Hun eller han skal selv henvende sig til 
kommunen og søge om uddannelsesgodtgørelse og evt. 
befordringsgodtgørelse til uddannelsesstedet.

7 Sæt�den�nye�medarbejder�i�gang
Medarbejderen er nu ansat hos jer de næste to år. I be-
taler løn jf. den EGU-sats, der er i jeres overenskomst. 
Hvis der ikke er en EGU-sats, betaler I elevlønnen i 
overenskomsten.

Bortset fra lønsatsen er IGU-medarbejderen ansat som 
almindelig medarbejder – ikke som elev. Derfor er det 
overenskomstens almindelige regler, der gælder for 
pension, ferie, sygedage, afskedigelse m.m.

Medarbejderen skal arbejde mindst 25 timer om ugen 
på jeres virksomhed i gennemsnit over de to år. Sam-
men med undervisning svarer det til, at IGU-forløbet 
mindst skal udgøre 32 timer om ugen. Der kan være 
undervisning og arbejde på samme dag, men vær op-
mærksom på, at medarbejderen maksimalt må være i 
IGU 37 timer om ugen. 

8 Få�eventuelt�støtte�til�oplæring
Hvis I vurderer, at jeres virksomhed skal bruge ekstra 
ressourcer på at hjælpe IGU-medarbejderen i gang, kan 
I søge om økonomisk hjælp til mentorstøtte gennem 
det lokale jobcenter.  

9 Ansøg�om�bonus
Hvis I har opfyldt betingelserne for IGU-forløbet, kan I 
få en bonus på op til 20.000 kr., når medarbejderen har 

været ansat i seks måneder, og yderligere 20.000 kr., 
når IGU-forløbet er gennemført. I sender ansøgning 
og dokumentation til igu@siri.dk. Det er medarbejde-
ren, der skal skaffe dokumentationen for gennemført 
uddannelse.

 ) Giv�medarbejderen�et�IGU-bevis
I skal udstede et bevis til medarbejderen, når IGU- 
forløbet er gennemført. Det skal vise:

 — Medarbejderens navn og CPR-nummer
 — At der er gennemført en Integrationsgrunduddan-
nelse, IGU

 — Oplysning om arbejdsområder og funktioner samt 
virksomhedens navn

I kan evt. bruge denne skabelon til beviset.

 
> Er du i tvivl om noget? Har I brug for inspiration og 
hjælp til uddannelsesplaner?

DI’s hotline er klar til at hjælpe jer videre.  
Ring 3377 3390 eller skriv til flygtninge@di.dk.
Du kan også læse mere om IGU på DI’s�hjemmeside.

mailto:igu%40siri.dk?subject=
http://uibm.dk/filer/integration/integrationsgrunduddannelsen-igu/aftale-om-skabelon-til-igu-endelig-udgave.docx
http://uibm.dk/filer/integration/integrationsgrunduddannelsen-igu/aftale-om-skabelon-til-igu-endelig-udgave.docx
mailto:igu%40siri.dk?subject=
mailto:igu%40siri.dk?subject=
http://uibm.dk/filer/integration/integrationsgrunduddannelsen-igu/gennemforelsesbevis-igu.docx
mailto:flygtninge%40di.dk?subject=
http://di.dk/igu


Video – Norisols direktør fortæller om erfaringen med IGU’en 

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) inviterede til fyraftensmøde om integration i 

Køge 3. oktober. Sammen med jobcentre og andre virksomhedsrepræsentanter deltog Carsten Hoeck, adm. 

direktør i Norisol. Hør ham fortælle, hvad den nye integrationsgrunduddannelse (IGU) gør for 

virksomheden og de flygtninge, der arbejder der 

 

Link til video: https://www.youtube.com/watch?v=5IKK2HsvATM 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5IKK2HsvATM


Der er tre muligheder for at indgå i partnerskabet:

•  Din virksomhed fortsætter det gode samarbejde med jobcen- 
tret og kommer på listen over partnerskabsvirksomheder på  
www.sammen omintegration.dk for at bidrage til at synliggøre  
indsatsen.

•  Jobservice Danmark hjælper jer med at etablere et samarbejde  
med relevante jobcentre, og I kommer på listen over partnerskabs- 
virksomheder, hvis I ønsker det.

•  Har I mulighed for at tilbyde et større antal pladser til flygtninge, kan  
I med fordel indgå en integrationsaftale med Jobservice Danmark.  
Med integrationsaftalen får virksomheden én indgang til beskæftigel-
sessystemet og koordineret service på tværs af jobcentre. 

På regeringens topmøde om integration på Marienborg  
d. 24. september 2015 blev virksomhedspartnerskabet  
”Sammen om integration” etableret. 

Formålet med partnerskabet er, at virksomheder, der allerede 
har åbnet døren for en eller flere flygtninge, går foran og  
synliggør mulighederne for at integrere nytilkomne flygtninge 
på arbejdsmarkedet – og derved inspirere flere virksomheder 
til at følge efter og tage del i integrationsopgaven. Alle virk-
somheder, store som små, kan være med i partnerskabet.

Målgruppen er flygtninge, der har fået asyl og indgår i inte-
grationsprogrammet.

Der findes en række tilbud, din virksomhed kan benytte  
sig af, og som gør det både nemt og attraktivt at deltage  
i indsatsen. Herunder:

• Integrationsgrunduddannelsen (IGU)
• Bonusordning for private virksomheder
• Virksomhedspraktik
• Job med løntilskud
• Mentorordning
• Voksenlærlingeordning

Læs mere om de enkelte ordninger i faktaarkene på  
www.sammenomintegration.dk

RAMMERNE

SAMMEN OM INTEGRATION

KOM VIDERE

Det er let at komme i gang. Kontakt  
Jobservice Danmark på 72 200 350 eller 
på mail jobservicedanmark@star.dk

Læs mere på www.sammenomintegration.dk,  
hvor du kan finde mere info om partner- 
skabet, læse cases om andre virksomheders  
erfaringer og få gode råd til at få frugtbare  
virksomhedsforløb. Her finder du også det  
logo, deltagere i partnerskabet frit kan bruge  
på egen hjemmeside, trykt materiale mv.

VIRKSOMHEDSPARTNERSKABET  

”SAMMEN OM INTEGRATION”
– DET SKAL VÆRE LET OG ATTRAKTIVT AT HJÆLPE FLYGTNINGE I ARBEJDE




