Bæredygtig
opkvalificering af
unge flygtninge
Et halvt år på Brenderup Højskole med
linjefaget Skaberiet, hvor unge med og uden
flygtningebaggrund skaber sammen.
HVORFOR SKABERIET?
–
–
–
–

Erhvervsrettet og kompetencegivende forløb
Dansk som andetsprog og arbejdsmarkedsdansk
Projektstyring, samarbejde og netværk med danske unge
Mulighed for lokalt engagement i DFUNK efter ophold

OM HØJSKOLEFORLØBET
20 uger med studietur (i Danmark) og samarbejde
med lokale virksomheder og organisationer.
Linjefaget Skaberiet består af fire fag:
SKAB:SAMMEN
samarbejde, kommunikation, netværk

I henhold til integrationslovens §24 kan kommunen henvise
unge med flygtningebaggrund til et højskoleophold, som kan
øge den unges beskæftigelsesmuligheder. Det kan ske som
en del af integrationsprogrammet, hvor der er gode
statslige støttemuligheder.
”I al vores iver for at få flygtninge og indvandrere ud på
arbejdsmarkedet, er det vigtigt, at vi ikke ender med at
skabe en ufaglært underklasse, som er særligt udsat, når
konjunkturerne vender. Derfor skal vi i endnu højere grad
udnytte de gode tider til at opkvalificere flygtninge og
indvandrere […] og få unge indvandrere, der er en del af
integrationsprogrammet, ind i uddannelsessystemet
fremfor i kortsigtet ufaglært beskæftigelse,”
— Thomas Kastrup-Larsen, formand for
KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg

ØKONOMI OG PRIS

SKAB:PROJEKTER
projektstyring, handlekraft, praksis læring
SKAB:FORSTÅELSE
viden om flygtningeproblematikker, dansk kultur
SKAB:DIG
personlig udvikling, storytelling, ’talerskole’
”Unge flygtninges deltagelse i frivilligt arbejde har
bl.a. givet øget selvværd og motivation til mere deltagelse i samfundet generelt. Projektets aktiviteter har
været med til at bryde unge flygtninges ensomhed,
skabe sociale netværk og udvikle vigtige sproglige og
sociale kompetencer.”
— Als Research om DFUNKs aktiviteter
for og med unge flygtninge.

FORDELE VED HØJSKOLEopholdet
– Kostskolemiljø, 24/7 timers integration
med sprog og dansk kultur.
– Faglighed kombineret med opbygning af
fællesskab og netværk, hvor den unges selvværd
og sociale kompetence styrkes.
– Gennem mentorordning og vejledning styrker
vi job- og uddannelsesparathed.

Dansk
Flygtningehjælp
Ungdom

HØJSKOLE SOM EN DEL AF
INTEGRATIONSPROGRAMMET

Betalingsloven træder ikke i kraft, og kommunerne skal
derfor kun dække elevens egenbetaling.
Jobparat: Ingen statsrefusion på egenbetaling
Aktivitetsparat: 50% refusion på egenbetaling
I sparrer alternative omkostninger såsom
sprogundervisning, bolig mm.
Pris for ophold: 1190 kr./uge for deleværelse

KONTAKT
Skriv en mail til os på: skaberiet@dfunk.dk
– og læs mere på: dfunk.dk/skaberiet
Brenderup Højskole
Stationsvej, 54, 5464 Brenderup / Tlf. 64 44 24 14
Kontakperson: Joan Sørensen
Underviser i dansk som andetsprog
Mail: joan@brenderuphojskole.dk
www.brenderuphojskole.com
DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom
Nørrebrogade 110, 2200 Kbh. N. / Tlf. 26 77 89 40
Kontaktperson: Mikala Due-Christensen
Projekleder og underviser på Skaberiet
Mail: mikala.due@dfunk.dk
www.dfunk.dk
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