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Projektets aktuelle status  

I midten af maj afsluttede projektet arbejdet 
med at fastlægge indikatorer for god tilrette-
læggelse af erhvervsuddannelse for flygt-
ninge. Alle projektets parter i de fire europæi-
ske lande har deltaget i den fælles arbejds-
proces med afklaring og beskrivelse af indika-
torerne. En tæt, løbende udveksling mellem 
parterne har bidraget til et produktivt forløb.  

Alle parterne har deltaget i redigeringen og 
optimeringen af indikatorerne. På den bag-
grund sammenfatter indikatorerne de aktuelle 
europæiske erfaringer på området.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet transnationale projektmøde 

Det andet transnationale projektmøde blev af-
holdt på Roskilde Universitet i Danmark i juli 
2018. formålet var at diskutere resultaterne af 
de foregående seks måneders arbejde med at 
afklare og udvikle indikatorer. All projektgrup-
pens deltagere mødtes til tre dages intensivt 
arbejde. Først diskuterede gruppen de en-
kelte indikatorer for at få dem udbygget og for-
bedret. Dernæst blev indikatorerne organise-
ret i en sammenhængende struktur. For at 
skabe større enkelhed og klarhed blev nogle 
indikatorer samlet til én indikator. Mødet ar-
bejdede desuden med at afklare de vigtigste 
milepæle for projektets videre arbejde. Dis-
kussionerne fokuserede på hvordan indikato-
rerne kan anvendes i praksis.  

 

 

  

 
Fra den europæiske projektgruppes møde i Roskilde 
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Som et udbytte af mødet kunne alle deltagere 
vende hjem med klare planer, aftaler og en 
køreplan for det fortsatte arbejde i hver enkelt 
af de deltagende institutioner. Umiddelbart ef-
ter mødet er disse aftaler rundsendt, så alle 
deltagerne kan arbejde videre efter den fælles 
plan.   

 

 
Fra den europæiske projektgruppes møde i Roskilde  

 

Planen indebærer en sidste finpudsning af 
indikatorerne med henblik på deres anven-
delse. Det vil ske i tæt samarbejde som fore-
går resten af 2018 og frem til næste transna-
tionale projektmøde i februar 2019 i Köln.  

 

 

 

 

 

Plan for den kommende periode  

Den næste fase i projektet har som mål at 
kortlægge gode erfaringer fra praksis med til-
rettelæggelse af erhvervsuddannelse for flygt-
ninge. Det indebærer i første omgang at iden-
tificere og beskrive 30 potentielle uddannel-
sesforløb og -projekter i hvert land, i alt 120 
for det samlede projekt.  

Med udgangspunkt i dette overblik vil der i 
hvert land blive udvalgt fem uddannelsespro-
jekter til mere detaljeret analyse. Det vil foregå 
med brug af de tidligere udviklede indikatorer 
for god praksis. Denne proces vil foregå i tæt 
samspil mellem alle de involverede europæi-
ske parter.  
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