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Projektets aktuelle status  

Siden det andet transnationale projekt-
møde i Roskilde i juni dette år, er de målene 
indtil videre blevet nået. Arbejdet er fortsat, 
og de udviklede indikatorer for kvalitets er 
nu ved at blive anvendt. 
 

Projektet har gennemført en afdækning og 
kortlægning af initiativer til integration af 
flygtninge i erhvervsuddannelserne, og i 
hvert land er 30 interessante initiativer ble-
vet identificeret (120 totalt). De tidligere ud-
viklede indikatorer for kvalitet er ved at blive 
afprøvet i forhold til de fleste af disse initia-
tiver. Gennem denne proces er der allerede 
identificeret tegn på hvad der kan udpeges 
som god praksis på området. Det forventes 
at den endelige udpegning af fem eksem-
pler på god praksis i hvert land kan være af-
sluttet ved udgangen af oktober.  
 

Et tæt samarbejde og løbende diskussioner 
mellem projektets partnere har været afgø-
rende for at sikre kvaliteten af disse forelø-
bige resultater. Det har bidraget til at garan-
tere ensartet i resultaterne på tværs af de 
deltagende lande.  

 

 

 

 

 

Alle projektets partnere har bidraget ligeligt 
til resultaterne gennem løbende udvekslin-
ger. Det har gjort det muligt at afprøve indi-
katorerne i forhold til de initiativer til integra-
tion af flygtninge, som er blevet identificeret.  
 

Perspektiver 

Den næste vigtige og interessante milepæl 
for projektet er at identificere fem eksempler 
på god praksis og at afklare de erfaringer 
som disse eksempler kan bidrage med. Når 
den milepæl er nået, bliver næste skridt at 
udvikle det første udkast til den internatio-
nale håndbog for integration af flygtninge i 
erhvervsuddannelser.  
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