Accelerering af INAFs
adgang til jobmarkedet

Titel: INDUSTRY PACKAGE FOR REFUGEES
Ressourcetype: Program
Land: Danmark
Sprog: Dansk

Branchepakken er en sammenhængende proces for arbejdsløse, hvor jobcentre og
virksomheder arbejder sammen, for at forberede og træne nydanskere til at varetage et job,
inden for en branche hvor der er mangel på arbejdskraft.
Alle kurser er struktureret med hjælp fra kvalifikationskortene som opstiller individuelle mål,
sådan at nydanskerens løbende udvikling er tilgængelig for alle parter. Branchepakken er
udviklet med udgangspunkt i arbejdsmarkedsbalancen, for at sikre at udviklingen af
færdigheder bliver prioriteret inden for de brancher hvor der er størst mangel på faglært
arbejdskraft.
Web link:
kommuner

https://www.foreningen-nydansker.dk/igu-og-branchepakker/branchepakker-for-

Titel: IGU – BASIC INTERTRATION TRAINING PROGRAM
Ressourcetype: Program
Land: Danmark
Sprog: Dansk

IGU er et resultat af den daske trepartsaftale fra 2016. Programmet var lanceret d. 1 juli 2016
med formål om at det skulle løbe i 3 år. Projektet blev forlænget i 2019.
IGU er målrettet ufaglærte flygtninge og familiesammenførte, som mangler en springbræt til
at komme ind på det danske arbejdsmarked. Målet for IGU er at hjælpe IGU studerende med
at få deres første almene job i Danmark, eller med at komme ind på en formel uddannelse
f.eks. en erhvervsfaglig uddannelse.
IGU programmet strækker sig over 2 år. I løbet af et de to år er IGU eleverne ansat enten
privat eller offentligt, og modtager en IGU studenterløb. De studerende arbejder på deres
arbejdsplads 30 timer om ugen, og modtager undervisning i 7 timer om ugen. De 7 timers
undervisning kan enten dække dansk undervisning, 9 klasses undervisning eller korte
erhvervsfaglige uddannelsesforløb.
I slutningen af IGU forløbet modtager de studerende et diplom, som også giver de studerende
ret til at modtage arbejdsløshedsunderstøttelse hvis ikke IGU eleverne kommer direkte i job
hos den arbejdsgiver de har være tilknyttet i løbet af uddannelsesforløbet.
PDF file: IGU-folder_EN 2018 satser.pdf
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Titel: FAST TRACK-MODEL
Ressourcetype: Program
Land: Sverige
Titel: Dansk

”Snabbspår” er et nationalt initiativ mellem den svenske regering og forskellige
partnere på arbejdsmarkeder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Ved hjælp af
denne model, har de svenske jobcentre haft held med at afkorte vejen til
faglært arbejde for deres nytilkomne. Ved at følge en grundig procedure for at
finde frem til de nytilkomnes færdigheder, kan de skabe et hurtigt og effektivt
uddannelsesforløb.
Mere end 7000 flygtninge og familiesammenførte personer har været igennem
denne proces, og det har haft stor succes, særligt for rekruttering af kvinder til
sundhedssektoren.
Web link: https://arbetsformedlingen.se/for-

arbetsgivare/rekryteringstjanster/snabbspar-for-nyanlanda
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