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Frivillig - er det dig?
Denne folder fortæller dig om Frivilliggruppens aktiviteter, og hvad det indebærer at
være frivillig.

At være frivillig
- hvad indebærer det?

Hvad får du ud af at være frivillig?
Du får indsigt i en anden kultur og du vil opleve stor taknemlighed og
glæde fra den/de flygtninge du er i kontakt med. Du vil også opleve, at
det giver dig stor glæde og masser af energi, når du oplever, at du gør
en forskel for et menneske.
Hvor meget skal du involvere dig?
Det er dig der bestemmer, hvad du vil involvere dig i, og hvor meget du
vil involvere dig.
Tavshedspligt
Som frivillig får man kendskab til mange personlige oplysninger om
økonomi og andre personlige forhold. Som udgangspunkt kan du ikke
tale om de personlige oplysninger du får kendskab til. Undtagelsen
er, hvis din flygtning giver dig lov til at drøfte en problematik med en
anden person. Det er er svær grænse, da man som kontaktperson også
har brug for at sparre med andre om nogle af de problematikker man
støder ind i.
Frivillig-aftale/børneattest
Alle frivillige i Frivilliggruppen skal give tilladelse til at der indhentes
børneattest. Alle frivillige bliver også bedt om at indgå frivilligaftale
med Dansk Flygtningehjælp. Dansk Flygtningehjælp tilbyder kurser
der er målrettet de frivillige og de har en konsulent i Århus, som du kan
kontakte ved hvis du har spørgsmål. Derudover er du, når du indgår en
frivilligaftale, forsikret mod ting- og personskade under udførelsen af
dit frivillige arbejde.
ERFA-møde/kursus
Frivilliggruppen arrangerer efter behov ERFA-møder/kursus for frivillige
i samarbejde med frivilligkonsulent Jette Engelbrecht, Skanderborg
Kommune.

Lektiecafe

Poul La Cours Vej 5, 1. mf. th.
Flygtninge-Frivilliggruppen i Skanderborg tilbyder lektiehjælp i lektiecafeen der er beliggende på Poul La Cours Vej 5, 1. midt for til højre.
Lektiecafeen drives af frivillige og målgruppen er flygtninge- og indvandrere.
Brugere af lektiecafeen er børn, unge og voksne. Flygtninge og indvandrere kan få hjælp uanset om de går i sprogskole, folkeskole, gymnasie,
erhvervsskole, videregående uddannelse eller andet.
Lektiecafeen er åben
Mandage 19.00 – 21.00
Tirsdage 15.30 – 17.30
Onsdage 19.00 – 21.00
Torsdage 19.00 – 21.00
Tovholder for lektiecafeen er Per Vester. Per kan kontaktes via e-mail på
per_vester@hotmail.com

Kontaktpersoner
- netværksfamilier

Formålet:
Formålet med at knytte en dansk kontaktperson til en flygtning er at
sikre en bedre integration ved at skabe kontakt til danskere. En dansk
kontaktperson er ofte den eneste danske kontakt flygtningen har uden
for det professionelle system. Som kontaktperson er du ofte flygtningens eneste mulighed for at træne det danske sprog. Beherskelse af
dansk er af stor betydning for integrationen og gennem samtalerne
er man som kontaktperson også med til at formidle dansk kultur,
demokrati m.v.
Flere undersøgelser, bl.a. en fra SKanderborg kommune, viser at kontakt til en frivillig kontaktperson har afgørende betydning for integration og livskvalitet for nye borgere.
At være kontaktperson
Det kræver ikke specielle kompetencer at blive kontaktperson, du
skal bare have lyst til at mødes med en flygtning og gennem samtale
være med til at fremme integrationen, herunder danskkundskaber og
forståelse for dansk kultur og demokrati.
Som udgangspunkt besøger du flygtningen i deres hjem. Nogle kontaktpersoner inviterer også flygtningen på besøg i eget hjem, men det
er noget du afgør. Det afhænger også meget af hvordan relationen
udvikler sig.

Midlertidige boliger
- frivilliggrupper

Det er enten reelt enlige personer eller gifte personer, der venter på
familiesammenføring, der bor i midlertidig bolig. I alle de midlertidige
boliger bor der flygtninge af forskellige etnicitet og forskelligt køn.

Vesterskovvej

I en af de tidligere afdelinger af Skanderborg Sygehus, bor der 40 flygtninge. Flygtningene bor på 2-mandsværelser og der er to fælles køkkenener og der er ligeledes fælles toilet og bad. Udover dette er der et
fællesrum i en bygning for sig med et lidt større køkken og 2 fællesrum.

Frivillige på Vesterskovvej
Der er tilknyttet en gruppe af frivillige på Vesterskovvej. De frivillige
taler med bebeoerne, laver lektier, arrangerer forskellige aktiviteter og
hjælper med at forstå breve fra myndigheder m.m.
De frivillige er på Vesterskovvej hver tirsdag og torsdag fra kl. 17-19.
Hvis du har lyst til at prøve, om det er noget for dig, at være frivillig på
Vesterskovvej, kan du kontakte Kirsten Bøgh Linde på flg. e-mail:
kirstenbogh@live.dk

Midlertidige boliger
- frivilliggrupper
Baunegården

En del af plejehjemmet Baunegården i Tebstrup anvendes som midlertidig bolig for flygtninge. På Baunegården er der plads til ca 18 personer
der bor 2-4 personer i sammen i hver mini-lejlighed. Derudover er der
fællesrum med tekøkken.
Frivillige ved Baunegården
Der er tilknyttet en lille gruppe frivillige til Baunegården. De frivillige
taler med beboerne, laver lektier, arrangerer forskellige aktiviteter og
hjælper med at forstå breve fra myndigheder m.m.
De frivillige er på Baunegården tirsdage kl. 16-18 og torsdage fra 19-21.

Hvis du har lyst til at prøve, om det er noget for dig, at være frivillig på
Vesterskovvej, kan du kontakte Uffe Høj på flg. e-mail:
uffe.hoej@gmail.com

Øvrige midlertidige boliger

Sommeren 2016 tages en ny midlertidig bolig i brug. Frivilliggruppen
overvejer hvad vi kan tilbyde her.

Genbrug

- frivillige samler ind
Genbrugsgruppe
En gruppe dedikerede frvillige har i 2015 startet en genbrugsgruppe
op.
Når en flygtning kommer til Skanderborg og bliver placeret i permanent
bolig, er der behov for mange ting til hjemmet. Den etable- ringsydelse,
som flygtningene får af det offentlige, rækker kun til det allermest nødvendige. Frivilliggruppens genbrugsordning betyder at danske familier
kan give deres ting videre til flygtninge ved at give det til os. Vi forærer
alt videre uden betaling.
Hvad samler vi ind?
Der er brug for alt til hjemmet og til familien, f.eks.
•
•
•
•
•
•
•

Service, gryder, potter, pander
Møbler og lamper
TV og computere
Barnevogne og klapvogne
Cykler
Legetøj og spil
Tøj

Har du noget du vil bidrage med, eller vil du være frivillig i gruppen kan
du kontakte
Lillian Hansen på Lhans@mail.dk
Karen Ibsen på ibsendk@gmail.com
Inge S. Pedersen på inge.s.pedersen@gmail.com

At være frivillig
- Hvordan er det?

Hvordan er flygtninge?
Flygtninge, uanset hvor de kommer fra, er lige så forskellige som danskere, men generelt er de meget, meget gæstfrie mennesker.
I mødet med en flygtning
Når man er frivillig for flygtninge, er den vigtigste opgave at tale dansk,
og være den danske kontakt. Det flygtningene efterspørger er nogen
at tale dansk med, så de kan blive bedre til dansk. Du vil også støde på
spørgsmål om alt muligt, lige fra hvor man får en billig vaskemaskine til
spørgsmål om økonomi, ydelser og meget andet. Du er som kontaktperson også den person flygtningen viser breve, som de ikke forstår.
Disse breve indeholder ofte meget personlige oplysninger om alt fra
økonomi til helbredsspørgsmål. Det betyder du kommer meget tæt på
flygtningen, og du skal her huske, at du har tavshedspligt.
Kontakt til sagsbehandlere, Udbetaling Danmark m.fl.
Som udgangspunkt kan sagsbehandlere/myndigheder ikke give personlige oplysninger til dig. Hvis du har ”din” flygtning ved siden af dig
og han/hun bekræfter at der er OK, så kan du normalt få oplysninger af
sagsbehandlere/myndigheder pr telefon.
Myndighederne er også villige til at give personlige oplysninger til en
kontaktperson, hvis der på forhånd ligger en fuldmagt.
Bisidder
Som frivillig kan du blive spurgt om du vil tage med til møde hos sagsbehandler, læge eller andre. Her skal du huske, at hvis du er bisidder, har
du ret til at tale med flygtningen, men du har ikke (nødvendigvis) ret til
at tale på flygtningens vegne. Dvs. din rolle som bisidder er at understøtte ”din” flygtning i at få sagt, det der skal siges, og at lytte til det der
bliver sagt, så du efterfølgende kan sikre dig at flygtningen har forstået
det der blev talt om.

At være frivillig
- Hvordan er det?

Familiesammenføring
Du kan blive spurgt om du vil hjælpe med at udfylde papirer om familiesammenføring. Når en person søger familiesammenføring skal der
udfyldes et større skema. For en ægtefælle er der 36 sider og for hvert
barn er der 28 sider. Du kan kontakte Lillian Hansen fra koordinationsgruppen eller henvise til Dansk Flygtningehjælps Rådgivning i Horsens
og Århus.
Tolk
Der er mulighed for at bestille tolk, hvis du er i en situation, der kræver
at din flygtning kan udtrykke sig på sit eget sprog fordi dansk eller andet sprog ikke rækker. Kontakt Karna Friis, karna@k-one.dk /2924 2889
ved behov for tolkebistand. Ved kontakt med sundhedsvæsnet er det
læge/afdeling der skal bestille tolk.
Underretningspligt
Som kontaktperson har du underretningspligt som enhver anden
borger også har det. Hvis du har mistanke om overgreb, vold, mis- brugsproblemer eller hvis du mener det på anden måde er nødvendigt med
støtte på en familie.
Du kan kontakte Børn & Unge på tlf. 78 75 29 53. Underretning kan også
sendes digitalt fra kommunens hjemmeside (søg på “Underretning”.
Hvis du har spørgsmål vedr. underretningspligt, i forhold til det du
observerer, kan du kontakte Karna Friis på telefon 2924 2889 eller på
email: karna@k-one.dk
Hvis du har
https://www.nyidanmark.dk/da-dk
http://frivillignet.dk/

At være frivillig
- Hvordan er det?

På tur med Dagmar
Bordtennisturnering

Foredrag for flygtninge og frivillige

På vej til rundvisning på Smukfest

Saz-spiller på besøg

Flygtninge

- hvem, hvad, hvordan...
2 slags flygtninge

Asyl-ansøgere
Flygtninge der har opnået asyl i Danmark, er personer der ved egen hjælp er
ankommet til Danmark og derefter har anmodet om asyl. Når en asylansøger
har opnået asyl bliver han/hun flyttet fra asylcenter til en kommune.

Kvoteflygtninge/FN-flygtninge
Danmark har overfor FN forpligtet sig til at tage 500 flygtninge om året
fra områder udpeget af FN. Udlændingestyrelsen udvælger de flygtninge der tilbydes bosætning i Danmark.
Når de kommer til Skanderborg
Hvad sker der når flygtningen ankommer til Skanderborg kommune?
En sagsbehandler og en tolk henter flygtningen ved tog/bus og
kører dem til deres bolig. Boligen er indrettet med det der er absolut
påkrævet for det antal personer der skal bo der.
Boligen kan enten være en permanent bolig, eller det kan være en midlertidig bolig.
Der er møder med sagsbehandler og ydelseskontor inden for de første
dage. På møderne får flygtningen rigtig mange oplysninger om sprogskole, økonomi, m.m.
Voksne starter som regel på sprogskolen på Grønlandsvej 5 i løbet af et
par uger. Hvis der er børn, skal børnene igennem et sundhedstjek
inden de kan starte i institution/skole. Det er Børn & Unge der anviser institution / skole til børnene, og der kan ofte gå 3-4 uger inden
børnene starter i institution/skole, og det betyder, at forældrene først
starter på sprogskole et par uger efter at børnene er startet i institution/
skole.

Flygtninge

- hvem, hvad, hvordan...
Alle voksne skal gennemgå et introduktionskursus. På kurset bliver kursisterne undervist i hvordan et dansk hjem fungerer, at man skal hjælpe
med at holde orden der hvor man bor, hvordan det danske demokrati
fungerer og meget, meget andet.
Økonomi/ydelser
Flygtninge der er ankommet før 1/9-2015 er på kontanthjælp. Flygtninge er er ankommet efter 1/9-2015 eller som har fået familiesammenføring efter 1/9-2015 er på integrationsydelse. 1/7-2016 overgår
alle der ikke er i arbejde til integrationsydelse. Nogle børnefamilier får
familieydelser, andre skal først optjene ret til familieydelser. Flygtninge
kan på lige fod med andre søge boligstøtte, friplads til børn m.m.
Hvis flygtningen har opnået opholdstilladelse efter 1/9-2015 er der
optjeningkrav til børnetilskud:
Efter 6 måneder 25% af børnetilskud
Efter 1 år 50% af børnetilskud
Efter 1,5 år 75% af børnetilskud
Efter 2 år 100% af børnetilskud

Samarbejdspartnere
- hvem, hvad

Frivillignet
Frivilliggruppen Skanderborg er tilknyttet Dansk Flygtningehjælp.
Som frivillig kan du kontakte frivillignets konsulent Line Miller Sukrow,
Tlf.: 30 11 13 18, E-mail: Line.miller.sukrow@drc.dk
Skanderborg Kommune
Frivilliggruppen har et samarbejde med Skanderborg kommunes integrationsteam vedr. frivilliggruppens integrationsarbejde.
Frivilliggrupper i kommunen:
Der er et godt udbyget netværk blandt kommunenes frivilliggrupper
på integrationsområdet. Der er, foruden i Skanderborg, frivilliggrupper i
Ry, Galten og Hørning.
AOF
AOF har i 2016 oprettet et tilbud om Musikalsk legestue hvor formålet
er at børn af danske familier og flygtningefamilier mødes og har nogle
gode timer sammen. Der synges, danses og spises boller og frugt.
Frivilliggruppen, som er i kontakt med flygtningefamilierne, står for formidling af tilbuddet til flygtningefamilierne, og er tilstede ved arrangementerne.
Red Barnet
Red Barnet i Skanderborg har taget initiativ til en Oplevelsesklub for
danske familier og flygtningefamilier. Opstart i august 2017.
Frivilliggruppen, som er i kontakt med flygtningefamilierne, står for
formidling af tilbuddet til flygtningefamilierne.
Ungdommens Røde Kors
Ungdommens Røde Kors vil gerne gøre en forskel, og vi har indledt et
samarbejde hvor frivillige fra Ungdommens Røde kors kommer i de
midlertidige boliger og laver aktiviteter med de unge flygtninge.

Frivilliggruppen Skanderborg
- hvem er vi?

Flygtninge-Frivilliggruppen i Skanderborg
Flygtninge-Frivillliggruppen blev etableret i 90erne og består af en
gruppe frivillige fra lokalsamfundet der gerne vil bidrage til integrationen af flygtninge og indvandrere i Skanderborg.
Frivilliggruppens mål er at skabe kontakt til flygtninge og indvandrere
i lokalsamfundet, for på denne måde at fremme integrationen gennem
dialog, og dermed øge forståelsen og tolerancen mellem flygtninge og
den øvrige befolkning. Frivilliggruppen tilbyder en række aktiviteter for
både børn og voksne, f.eks. lektiehjælp, sprogtræning, udflugter m.m.
Frivilliggruppen er også med til, i samarbejde med Skanderborg Kommune, at modtage nye flygtninge. I forbindelse med ankomst af nye
flygtninge forsøger Frivilliggruppen at finde en kontaktperson, der kan
hjælpe den nye familie/enlige i den første tid de befinder sig i Skanderborg.
Frivilliggruppen og dens aktiviteter er vokset betragteligt siden flygtningekrisen i 2015. Vi er i dag ca 120 aktive frivillige der bidrager til
integrationen af vores nye borere, indvandrere såvel som flygtninge.

Dansk fødselsdagsfest på Vesterskovvej

Frivilliggruppen Skanderborg
- kontaktoplysninger

Koordinationsgruppen:
Navn:			E-mail:				Tlf:
Karna Friis		karna@k-one.dk			29242889
Rebecca Goldschmidt
rebeccagoldschmidt@hotmail.com 91937359
Lillian Hansen		
lhans@mail.dk			
40739890
Karen Ibsen		
ibsendk@gmail.com		
Kirsten Bøgh Linde
kirstenbogh@live.dk		
29660211
Inge S. Pedersen		
inge.s.pedersen@gmail.com
30543671 / 22769198
Per Vester		per_vester@hotmail.com		26320213

Lektiecafe:
Navn:			E-mail:				Tlf:
Per Vester		per_vester@hotmail.com		26320213

Vesterskovvej:
Navn:			E-mail:				Tlf:
Kirsten Bøgh Linde
kirstenbogh@live.dk		
29660211

Baunegården:
Navn:			E-mail:				Tlf:
Uffe Høj			uffe.hoej@gmail.com

Genbrugsgruppen:
Navn:			E-mail:				Tlf:
Lillian Hansen		
lhans@mail.dk			
4073 9890
Karen Ibsen		
ibsendk@gmail.com
Inge S. Pedersen		
inge.s.pedersen@gmail.com
30543671 / 22769198

