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Projektets aktuelle status  

Erasmus+ projektet ser nu frem til at kunne præ-
sentere resultaterne af sit arbejde på tværs af fire 
europæiske lande. De fire landes projektgrupper 
samarbejder om at færdiggøre de redskaber og 
materialer, som bliver frit tilgængelige via projek-
tets nationale hjemmesider. Det drejer sig blandt 
andet om den håndbog, som er allerede nu kan 
hentes i en engelsk version på projektets hjemme-
side (se nedenfor).  

Gennem de senere måneder har vi også samlet 
alle 20 europæiske eksempler på god praksis og 
gjort dem tilgængelige på hjemmesiden. De kon-
krete eksempler på uddannelsesprojekter for 
flygtninge er her brugt til at vise betydningen af de 
indikatorer for god kvalitet, som projektet har ud-
viklet. For hvert land er udvalgt fem eksempler, 
som er oversat til alle fire sprog (dansk, tysk, en-
gelsk og italiensk) og lagt på hjemmesiden.  

Desuden har vi planlagt et seminar, hvor projek-
tets resultater bliver præsenteret for praktikere og 
professionelle. Det finder sted onsdag d. 18. sep-
tember 2019 kl 14:00 – 16:30 i Byens Hus på Stæn-
dertorvet i Roskilde.  

 
 
På seminaret er der både oplæg fra forskere og en 
praktiker om erfaringer med god praksis for inte-
gration af flygtninge gennem uddannelse.  

Seminaret er åbent for alle og invitationer sendes 
bredt ud til sprogskoler, erhvervsskoler og kom-
muner. Der inviteres til dialog med deltagerne.  

 
Et blik fremad 

I den kommende tid vil projektet udvikle et online 
redskab, der kan bruges til at sikre kvaliteten i ud-
dannelses- og oplæringsforløb for flygtninge. Det 
bliver tilgængeligt på alle de fire nævnte sprog via 
de nationale hjemmesider. Desuden er arbejdet 
med at udarbejde den afsluttende projektrapport 
i gang med henblik på færdiggørelse ved udløbet 
af projektperioden.  

Den danske hjemmeside 

https://forskning.ruc.dk/da/projects/indikatorer-
for-god-praksis-i-erhvervsuddannelse-for-flygt-
ninge-e   
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