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Professional Engineering Academy
– et projekt for flygtninge med ingeniørbaggrund

I oktober 2015 iværksatte Industriens Fond en særlig indsats – Vi 
Mangler Hænder – med det sigte, at øge udbuddet af arbejdskraft 
gennem hurtigere integration af især nytilkomne flygtninge.

Baggrunden for initiativet var, at danske virksomheder 
efterspørger mere arbejdskraft i disse år. Både ufaglærte og særligt 
faglærte medarbejdere efterspørges og folk med tekniske og 
naturvidenskabelige kompetencer står også højt på ønskesedlen.
Blandt de flygtninge der er ankommet til Danmark gennem 
de seneste år, findes også en gruppe af højtuddannede med 
forskellige fagligheder og kompetencer. De har et særligt 
potentiale til at indtræde på det danske arbejdsmarked og udfylde 
ledige stillinger i dansk erhvervsliv.

Som udløber af Vi Mangler Hænder, lancerede Industriens Fond og 
IDA derfor i 2016 pilotprojektet Professional Engineering Academy 
(PEA). Initiativet blev iværksat i samarbejde med blandt andre 
Plastindustrien, Dansk Erhverv, Dansk Industri, samt aktører 
fra det kommunale system og blev udformet som et målrettet 
integrationsprogram, der havde til hensigt at lette adgangen til det 
danske arbejdsmarked for flygtninge med ingeniørbaggrund eller 
et lignende uddannelsesniveau.

Målet med projektet har således været at give de deltagende 
flygtninge optimale forudsætninger for at komme ind på 
arbejdsmarkedet og tættere på et job i nogle af de danske 
virksomheder, der efterspørger flere kvalificerede medarbejdere.
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Baggrundsfortælling
Danmark oplever i disse år en stigende efterspørgsel efter 
arbejdskraft inden for det teknologiske og naturvidenskabelige 
område. Denne arbejdskraft er af afgørende betydning for 
Danmarks fortsatte vækst og globale konkurrenceevne. Samtidig 
ankommer der en betragtelig gruppe højtuddannede flygtninge, 
som har potentiale til at udgøre en hidtil uforløst pulje af 
kvalificeret arbejdskraft. 

IDA har med mere end 110.000 medlemmer, over 2500 
arrangementer om året og daglig juridisk og karriereorienteret 
medlemsrådgivning et indgående kendskab til det danske 
arbejdsmarked for ingeniører og naturvidenskabelige kandidater. 

Derfor lancerede IDA i sommeren 2016, sammen med Industriens 
Fond og i samarbejde med Plastindustrien, Dansk Erhverv, samt 
Dansk Industri, et pilotprojekt med et integrationsprogram, som 
havde til hensigt at lette adgangen til det danske arbejdsmarked 
for ingeniører og naturvidenskabelige kandidater, som var 
kommet til landet som flygtninge. 

Målet med projektet var at handle innovativt ift. ingeniørmanglen 
og give de nyankomne ingeniører og naturvidenskabelige 
kandidater optimale forudsætninger for at komme ind på det 
danske arbejdsmarked – og tættere på et job. Ved at skabe 
rollemodeller blandt de nyankomne, ville projektet ikke bare 
være med til at sikre en hurtigere og mere effektiv integration, 
men også på længere sigt være en del af løsningen på branchens 
udfordringer med ingeniørmangel.

I det følgende kan du læse om erfaringerne fra projektet og de i alt 
tre runder af projektets kompetenceprogram.

God fornøjelse!
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Mentorforløb (6 måneder) / Undervisning og praktik

                                                                                                                                                      
PEAs hovedformål var et kompetenceafklaringsforløb af 16 ugers varighed, 
som bestod af tre gennemgående elementer:

Kompetenceopbyggende undervisning, en virksomhedspraktik i en 
partnervirksomhed, samt tilknytning af en frivillig karrierementor blandt 
IDAs medlemmer.

Mentorforløbet blev lavet i samarbejde med Foreningen Nydansker, som 
har stor erfaring og ekspertise med mentorforløb for målgruppen.

Modellen blev afprøvet over i alt tre runder i et halvandet-årigt pilotprojekt 
med løbende tilpasning og udvikling.

Målgruppen
Målgruppen var ingeniører og naturvidenskabelige kandidater med 
flygtningebaggrund og som havde fået tildelt opholdstilladelse inden for de 
sidste 30 måneder. 

Kandidaterne var stærkt motiverede ift. at komme i job i Danmark og selvom 
mange efter en tid i Danmark havde mistet troen på at det kunne lykkes, ville 
de allerhelst i jobs, hvor de kunne bruge deres faglige kompetencer.

Kandidaterne var parate til at efter- og videreuddanne sig for at kunne 
tilegne sig de kompetencer, der var efterspurgt af danske ingeniør- og 
teknologivirksomheder, men før deres deltagelse i akademiet havde det været 
svært for dem at få vejledning om, hvilke kompetencer der blev efterspurgt og 
hvilke kompetenceudviklingsmuligheder de hver især havde.  

Kompetenceprogrammet

2 uger
Undervisning

Mentorforløb (6 måneder)
Undervisning
Praktik

12 uger
Praktik

2 uger
Undervisning

https://ida.dk/situationer/nyt-job/professional-engineering-academy
https://ida.dk/
https://www.industriensfond.dk/
https://www.foreningen-nydansker.dk/


7

Kandidaterne

Kandidaterne blev rekrutteret ved opsøgende arbejde 
og etablering af samarbejder med en lang række 
kommuner i hele Danmark.

I alt deltog 49 kandidater fra 32 kommuner, som 
samarbejdede om deres borger(es) deltagelse i 
projektet. 

De 49 kandidater: 
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Projektet er kendetegnet ved en helhedsorienteret indsats der 
fokuserede på samtidigheden af flere elementer: 

Den personligt tilpassede vejledning og relation ved hjælp af frivillig 
karrierementor

Praksisbaseret kompetenceafklaring i virksomhedspraktikker

Løbende sparring og støtte under praktikforløb fra projektledere og 
mentor

Anerkendelsen og vægten på kandidaternes faglige identitet

Coaching ift. at udvikle vokabular for og formidling af egne 
kompetencer

Gruppe-baseret anerkendende tilgang mellem kandidaterne og fra 
underviserne

Coaching og støtte ift. faglig selvtillid

Helhedsvurdering af faglige behov fremadrettet

Projektet havde desuden en målrettet og individuelt tilpasset 
onboarding-proces med fokus på opkvalificering, da der var et ønske 
fra mange af partnervirksomhederne i projektet om, at deltagerne 
blev fagligt og socialt opkvalificeret inden påbegyndelse af en 
virksomhedspraktik.

De havde i den forbindelse udtrykt at de så størst mulighed for en god 
professionel relation med fremtidigt potentiale, hvis kandidaternes 
faglige, kulturelle og sociale kompetencer var styrkede og målrettede 
inden opstart.

En virksomhedspraktik var således ikke i sig selv nok til at bringe 
kandidaterne nærmere ordinær beskæftigelse.  

Alle kandidater og deres kommunale sagsbehandlere eller 
jobkonsulenter modtog efter kompetenceprogrammets afslutning 
en individuelt tilpasset tilbagemelding, med beskrivelse af 
kandidatens styrker og udviklingspunkter, samt forslag til konkrete 
skridt kommunen kunne tage, for at bringe kandidaten i ordinær 
beskæftigelse.

Vurderingen var baseret på kendskabet til kandidaterne 
fra kompetenceprogrammet, mentorforløbet samt fra den 
praksisbaserede kompetenceafklaring, der foregik gennem 
praktikforløbet.

Flere sagsbehandlere gav udtryk for at denne vurdering var yderst 
værdifuld i det videre arbejde, idet de ikke selv havde mulighed 
for at udfærdige en vurdering af enkelte borgeres kompetencer og 
udviklingsmuligheder, ligesom det kunne anvende vurderingen som 
rettesnor for det videre arbejde med den enkelte borger. 

Metodik
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Partnerskaber med industrien

Projektet havde fra begyndelse positive 
tilsagn om partnerskaber fra en 
række virksomheder og store aktører 
i industrien, herunder Dansk Industri, 
Dansk Erhverv og Plastindustrien. 

Samarbejdet med Plastindustrien var 
særligt brugbart i forhold til at få deres 
medlemsvirksomheder i tale.

Disse samarbejder og tilsagn om støtte 
til projektet udmøntede sig dog kun i 
enkelte tilfælde i reelt samarbejde om 
praktikforløb
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Den anerkendende tilgang

Projektets metodik i forhold til kandidaterne var præget af en 
anerkendende tilgang. 

Den anerkendende tilgang er kendetegnet ved at føre personen fra et 
problemspor, via anerkendelse til et ressourcespor.

I PEA bestod den anerkendende tilgang helt centralt af genforfatningen 
af den professionelle identitet. Ved at fokusere på kandidaternes faglige 
styrker – og udvise en eksplicit tro på de faglige styrker – førtes de ind i 
et ressourcespor. Flere kandidater beskrev dette forhold som en særlig 
styrke ved projektet, idet de beskrev stor glæde og motivation ved igen 
at blive opfattet som professionelle ingeniører, frem for et (relativt 
anonymt, isoleret) nummer i systemet. 

Tilgangen blev udfoldet både i rammen for projektet og indholdet af 
undervisning og kommunikation: Deltagerne blev udvalgt til et talent-
program, som rollemodeller; kommunikationen i undervisningen havde 
fokus på kompetencer, undervisningen indebar personlig coaching 
og det blev betonet at undervisningen var en udveksling af viden i et 
ligeværdigt forhold mellem professionelle, frem for i et forhold mellem 
klient og autoritet.

Det kom ligeledes til udtryk i praktikforløbet, hvor præmissen var 
virksomhedens rekrutteringsbehov, hvorfor kandidaterne blev taget 
seriøst som ingeniører på en professional dansk arbejdsplads. 
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Heri ligger endnu en styrke, nemlig det, at afsenderen af projektet netop 
var en faglig organisation.

Som det beskrives ovenfor, ligger styrken på dette område endvidere i, at 
relationen til kandidaterne ikke var visiteret eller tvungen, men netop en 
selvvalgt og ressourceorienteret relation.

I det hele taget stod IDA som faglig organisation som en markant 
anderledes afsender end det kommunale system, over for kandidaterne. 
Dette gjorde det muligt at formidle andre budskaber på andre måder. 

Kandidaterne oplevede et paradoks i det deres navigation i det 
kommunale system var præget af konstante og komplekse krav og 
regler, samtidig med at de blev efterspurgt proaktivitet og initiativrighed. 
Kandidaterne endte ofte med at føle sig passiviserede af kravmængden 
og erfaringen i projektet var, at de ofte først skulle aflære at afvente 
beskeder og ordrer.

I PEA-forløbet blev de således i stedet klædt på til selv at handle på deres 
motivation og til at tage initiativer ift. deres jobsøgning.

https://ida.dk/situationer/nyt-job/professional-engineering-academy
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Hvad siger kandidaterne selv? 
Den fagligt fokuserede kompetenceafklaring og opkvalificering 
gavnede kandidaterne særligt ift. tre specifikke hovedområder, som er 
vist i nedenstående citater.

Hovedsageligt står den specifikke viden om hvordan man gør sig på et 
dansk arbejdsmarked og hvad det kræver at være arbejdssøgende. 

Især arbejdssøgningsprocessen i Danmark adskiller sig markant fra 
kandidaternes hjemlande og flere gav udtryk for simpelthen ikke at 
have været klar over, eksempelvis, CV’ets vigtighed og hvor høj grad af 
jobs der besættes gennem netværk, på trods af at majoriteten havde 
været her i over et år.

https://ida.dk/situationer/nyt-job/professional-engineering-academy
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Resultater
Det lykkedes for PEA at etablere fagrelevante virksomhedspraktikker i 
25 partnervirksomheder for 32 af de 49 kandidater i projektet.

Resten modtog i stedet ekstra undervisning og coaching i jobsøgning 
og præsentationsteknikker. 

Dermed har ca. 65% af kandidaterne deltaget i alle elementer af 
projektet og dermed haft de mest optimale betingelser for tilknytning 
til arbejdsmarkedet.

Hertil skal det nævnes at første runde af PEA (sept.-dec. 2016) var 
kendetegnet ved et anderledes forløb end de to andre – med kortere 
praktik, mere spredt undervisning og flere virksomhedspraktikker 
langt fra kandidaternes bopæle.

Dette forhold bliver uddybet i næste afsnit.

15 5

4
1

Mikro (0-9)

Mellem (50-249)

Lille (10-49)

Stor (250 <)

Praktikvirksomheder (25)
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5 ugers undervisning
(2 dage om ugen)

7 ugers virksomhedspraktik

4 ugers undervisning
(2 dage om ugen)

2 ugers undervisning
(hver dag i ugen)

12 ugers virksomhedspraktik

2 ugers undervisning
(hver dag i ugen)

Væsentlige ændringer fra første forløb

Et 4. element blev fjernet. Her skulle hver kandidat matches med en ingeniør/familie 
og overnatte hos vedkommende i forbindelse med undervisningen. I 2. og 3. runde blev 
kandidaterne i stedet indlogeret på kommunens regning.

Målbart bedre resultater ved ændring af forløb
Efter evalueringen af den første runde af akademiet, blev det besluttet at tilpasse

modellen for projektet. Det var samtidigt muligt at rekruttere kandidater både tidligere og
mere fokuseret, hvilket også gav mere tid til at lave det gode match med en virksomhed.
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Den markante ændring skyldtes blandt andet et mere intenst 
undervisningsforløb, en tidligere og bedre screening af kandidater samt en 
bedre gruppedynamik ved det lavere deltagerantal på holdet.

På hold 1 var der, ud over de tre der startede uddannelse, ingen fagligt 
relevant tilknytning efter 6 måneder, da både den ene virksomhedspraktik, 

løntilskudsstillingen og de tre ordinære ansættelser var fagligt irrelevante.
På hold 2 derimod, var der efter 3 måneder: 3 fagligt relevante 
virksomhedspraktikker i PEA partnervirksomheder (ud af i alt 5), 3 fagligt 
relevante løntilskudsstillinger i PEA partnervirksomheder og 2 fagligt 
relevante ansættelser i PEA partnervirksomheder. 

Ændringerne resulterede i langt bedre resultater for det andet hold i akademiet:
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Endelige resultater ved projektafslutning
Følgende resultater dækker over samtlige kandidaters status 
ved projektets afslutning i slutningen af januar 2018. 

Dataforklaring

Uddannelse (ca. 24,5 %): 12 af kandidaterne er startet, eller starter 
snarest, på en relevant universitetsuddannelse. 11 ud af 12 er M.Sc. 
imens én enkelt er startet forfra på en B.Sc.

Integrationsgrunduddannelse (IGU) (ca. 2 %): 1 kandidat er 
påbegyndt en irrelevant IGU-stilling, som hans kommune 
etablerede

Løntilskud (ca. 6 %): 2 ud af 3 løntilskudsstillinger er i fagrelevante 
stillinger – heraf er 1 i en PEA partnervirksomhed. 

Ordinær beskæftigelse (ca. 24,5 %): Ud af de 12 i ordinær 
beskæftigelse, er 4 i fagrelevante stillinger. Af de 4 er 3 i PEA 
partnervirksomheder og 1 er kommet i stand via en PEA-mentors 
netværk. 

Virksomhedspraktik i PEA partnervirksomhed (ca. 6 %): 3 
kandidater er i fagrelevante praktikker i PEA partnervirksomheder.

Ledig/virksomhedspraktik (ca. 36,7 %): 18 kandidater er ledige eller 
i en virksomhedspraktik, som er etableret af deres kommuner som 
en del af deres integrationsindsats. 

Ud fra de endelige resultater, kan man udlede at 21 ud 
af 49 kandidater (ca. 42,8 %) er i fagrelevante aktiviteter, 
såsom uddannelse, løntilskud, ordinær beskæftigelse og 
virksomhedspraktik, på baggrund af deres forløb i akademiet.

Løntilskud

IGU

Uddannelse

Faglig relevant

Resultater ved projektets afslutning (49)

Ordinær ansættelse

Virksomhedspraktik i PEA virksomhed

Ledig/virksomhedspraktik

Andet fagområde

12

1

2

4

3

18

8

1
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De gode cases
Følgende er et udsnit af de cases, hvor PEA-forløbet udmundede i 

deciderede ansættelser i PEA samarbejdsvirksomheden
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Yana:

43-årig kvindelig bygningsingeniør fra Syrien 
(diplomingeniør).

Yana havde ca. 10 års arbejdserfaring som 
byggeleder i forskellige kommuner i hjemlandet. 
Hun havde været i Danmark i næsten tre år ved 
PEA-optagelse. 

Yana var i praktik i en større PEA 
samarbejdsvirksomhed, der arbejdede med 
byggeri og infrastruktur. Hun arbejdede 
hovedsageligt som byggelederassistent med 
oplæring i de danske regler og projekthåndtering. 
Efter endt praktik fik hun muligheden for at søge 
en opslået stilling i virksomheden, som hun fik. 

Yana arbejder i dag som byggelederassistent i 
selvsamme virksomhed med arbejdsopgaver, som 
hun kender fra praktikken. 

Afgørende for ansættelsen var, at Yanas 
nærmeste leder gik aktivt ind i arbejdet med at 
forberede hende på den opslåede stilling, således 
at hun da den blev opslået havde haft lignende 
opgaver i sin praktik.

Lila: 

32-årig kvindelig softwareingeniør fra Iran 
(diplomingeniør).

Lila havde næsten 5 års arbejdserfaring fra 
hjemlandet som underviser og programmør. 
Hun var familiesammenført med en flygtning og 
havde været i Danmark i ca. tre og et halvt år ved 
PEA-optagelse. 

Lila blev igennem projektet tilknyttet en PEA 
Partnervirksomhed i deres afdeling for IT-
udvikling. Virksomheden udtalte at Lila var meget 
lærevillig og imødekommende, men at hun 
krævede et løft rent teknisk for at kunne gøre sig 
gældende i en ordinær stilling. Samtidig, var der 
en række kommunikationsudfordringer i arbejdet 
med de mere komplekse ting. 

Efter endt praktik blev hun forlænget i løntilskud 
med henblik på at løfte det tekniske niveau og 
styrke det danske fagsprog.

Lila overgik efter endt løntilskud til ordinær 
ansættelse pr. 1. januar 2018. Afgørende for 
ansættelsen var, at løntilskuddet indledtes med 
en klar plan for, hvad Lila skulle kunne ved 
periodens afslutning. Lila forholdt sig aktivt til 
læringsmålene og havde således dygtiggjort sig 
nok til ansættelse da løntilskuddet sluttede. I 
Lilas tilfælde var der således også tale om et 
eksplicit rekrutteringsfokus i både praktik og 
løntilskud. 

Yonas:

28-årig mandlig elektroingeniør fra Eritrea 
(diplomingeniør).

Yonas havde et par års arbejdserfaring fra 
hjemlandet hovedsageligt som gymnasielærer 
og elektriker. Han havde været i Danmark i ca. 6 
måneder ved PEA-optagelse. 

Yonas var i praktik i en større 
teknologivirksomhed, hvor han arbejdede med 
elektroniske testopgaver. Virksomheden havde 
svært ved at sætte ham til ingeniørfaglige 
opgaver, da han manglede relevant 
arbejdserfaring fra hjemlandet og havde svært 
ved at redegøre for interesse og kompetencer. 

Virksomheden udtrykte stor tilfredshed med 
Yonas’ engagement og motivation ift. opgaverne 
og de valgte derfor at ansætte ham i ordinær 
deltidsstilling efter endt praktik i foreløbig tre 
måneder. I deltidsstillingen arbejdede han med 
mere tekniske opgaver. 

Yonas fik siden forlænget sin ansættelse og 
arbejder pt. som chiptester i virksomheden. 
Virksomheden har tilbudt ham et studiejob, hvis 
han ønsker at læse videre i fremtiden. Afgørende 
for ansættelsen har været, at virksomheden fra 
start har haft et ønske om at gøre en positiv 
forskel og fokusere på et godt match til en reel 
ansættelse.  
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Der, hvor det
næsten lykkedes

For en rækker af kandidaterne, lykkedes det bl.a. at opnå ansættelse i løntilskud hos en PEA 
partnervirksomhed, ligesom andre blev forlænget i virksomhedspraktik for at få mere oplæring inden 

en eventuel ansættelse. For tre PEA-kandidater udmundede løntilskuddet eller virksomhedspraktikken 
desværre ikke i videre ansættelse, hvilket derfor ikke fremgår af resultaterne ved projektets afslutning. 
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Lozan (forlænget virksomhedspraktik):

41-årig mandlig elektroingeniør fra Syrien 
(diplomingeniør).

Lozan havde ca. 11 års arbejdserfaring som 
supervisor/ingeniør fra et ministerium i 
hjemlandet. Han havde været i Danmark i ca. 2 år 
ved PEA-optagelse. 

Lozan fik efter endt PEA-praktik i en større 
rådgivende ingeniørvirksomhed forlænget sin 
praktik med henblik på at træne ham mere op 
til en fremtidig ansættelse. Hans arbejdsopgaver 
bestod hovedsageligt i forskellige former for 
beregninger og arbejde med virksomhedens 
softwaresystemer. 

Virksomheden vurderede generelt at Lozan var 
langt fra at kunne varetage reelle opgaver, hvilket 
ville kræve en meget større oplæringsperiode. 
Virksomheden så derudover en mulighed i 
omskoling til CAD-operatør, hvilket imidlertid 
ville kræve endnu flere kurser i den relevante 
software. 
Virksomheden ønskede midler til oplæringstimer 
hos Lozans kommune, men beløbet var større 
end kommunen havde midler til. Denne udgift 
var virksomheden ikke villig til at afholde, 
hvorfor de valgte ikke at forlænge tilknytningen 
efter endt praktik. 

Lozan er ved projektets afslutning blevet optaget 
på en kandidatuddannelse på Aalborg Universitet 
i København. 

Orhan (ansættelse på løntilskud):

38-årig mandlig maskiningeniør fra Syrien 
(diplomingeniør).

Orhan havde ca. 10 års arbejdserfaring fra større 
internationale teknologivirksomheder i både 
Syrien og Egypten. Han havde været i Danmark i 
ca. 2 år ved PEA-optagelse. 

Orhan fik efter endt PEA-praktik i en større 
industrivirksomhed tilbudt ansættelse 
på løntilskud i 6 måneder. Her arbejdede 
han hovedsageligt med 3D tegning og 
hjemmesideopdatering i forhold til virksomheden 
teknologiprodukter. Virksomheden var glad for 
kandidaten, men kunne desværre ikke forlænge 
ansættelsen pga.:

Orhan er ved projektets afslutning ledig, men 
har fået en større forståelse for hvilke type jobs 
han kan varetage i en dansk kontekst. Orhan er 
samtidig udfordret af at være bosat i et område af 
Danmark med få relevante virksomheder. 

Aland (ansættelse på løntilskud):

33-årig mandlig elektroingeniør fra Syrien med 
en M.Sc. i vedvarende energi (Civilingeniør).

Aland havde et par års arbejdserfaring fra 
hjemlandet – bl.a. som manager i en større 
elektricitetsvirksomhed. Han havde været i 
Danmark i ca. 2 år ved PEA-optagelse.  

Aland fik efter endt PEA-praktik i en større 
rådgivende ingeniørvirksomhed tilbudt 
ansættelse på løntilskud i 6 måneder. Her 
arbejdede han hovedsageligt med lysberegninger 
i nationale og internationale bygge –og 
anlægsprojekter. Virksomheden var glad for 
Aland, men kunne desværre ikke fortsætte 
ansættelsen, bl.a. pga.:

Aland var ved projektets afslutning ledig, men 
havde fået en større forståelse for hvilken type 
jobs i Danmark, som matcher hans faglige 
baggrund og kompetencer. 

Et fald i entrepriser og arbejdsopgaver, som  
passede til Alands kompetencer

Forskellig arbejdskultur, hvor Aland 
bedst trivedes med fx en bunke 
specifikke beregningsopgaver modsat 
virksomhedskulturen, hvor man ofte arbejdede 
med proaktiv helhedsorienteret opgaveløsning.

Manglende opgaver som følge af en 
nedgang inden for den afdeling Orhan var 
en del af.

Sproglige udfordringer for at gøre sig 
gældende over for eksterne kunder. 
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Kendetegn ved de gode cases                                        
og der det næsten lykkedes:

Der var god tid til at screene faglige kompetencer 
før match med virksomhederne. 

I alle tilfælde meldte virksomhederne tilbage 
at kandidatens personlighed og evne til at 
kommunikere motivation og interesse havde stor 
indflydelse på videre tilknytning.

Virksomhederne havde alle et fokus på rekruttering 
fremfor CSR - dvs. de havde afsat tid og 
ressourcer til decideret onboarding og træning af 
kandidaterne. 

Geografisk, var virksomhederne placeret tæt på 
kandidaternes bopæl.
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Udfordringerne: En vigtig del af historien
Projektet oplevede en række væsentlige udfordringer, som havde direkte og indirekte 
indflydelse på kandidaternes muligheder samt de rammer som projektet agerede i. 

Hos virksomhederne

Samarbejdet med virksomheder var især præget af en række 
udfordringer:

Tid og ressourcer: Travlhed gjorde at mange virksomheder valgte 
at takke nej. Enkelte gav udtryk for at de forestillede sig, at det 
ville være mere ukompliceret for dem at tage en nyuddannet 
praktikant/kandidat fra et dansk universitet

Kompetencematch: Arbejdet med at oversætte og matche 
kandidaternes (manglende, anderledes) kompetencer med 
reelle opgaver er tung og kan i realiteten vare langt ud over et 
praktikforløb

Lønforhold: I de tilfælde hvor kandidaterne blev klar til ordinær 
ansættelse var der i alle tilfælde fortsat udfordringer med 
f.eks. sprog, som gjorde, at de var svære at lønindplacere. Dette 
forhold resulterede ofte i et lønniveau under det anbefalede, et 
løntilskud og dermed udsættelse af problemstillingen, eller at 
der ikke blev indgået aftale. 

CSR frem for rekruttering: I mange tilfælde var det lettest at 
få virksomhederne i tale ved at betone et CSR-perspektiv da 
især de større virksomheder ofte havde en CSR-medarbejder 
og et CSR-budget tilknyttet. Samtidig blev det tydeligt, at der 
i praktikforløbene i disse virksomheder ikke var fokus på et 
langsigtet rekrutteringspotentiale, men snarere en indsats som 
var opfyldt ved praktikforløbets afslutning. 

Hos kommunerne

Økonomi: Kommunerne havde et stramt økonomisk råderum, og 
det var svært at få bevilliget selv små udgifter til kandidaternes 
deltagelse i projektet.
Baggrunden var bl.a. en manglende risikovillighed fra mange 
af kommunerne ift. den – på kort sigt – dyrere investering 
i højtuddannede over for den ofte lettere, men ikke fagligt 
relevante beskæftigelse.

Samtidig måtte projektet i flere tilfælde bruge ressourcer på 
både at rådgive kommunale partnere ift. bevillingsmuligheder, 
samt lave udlæg for deres borgeres tog- og busbilletter. 

Lovgivning: Efter dialog med KL ultimo august 2016 blev det gjort 
klart, at det kun var virksomhedspraktikken i projektet, som 
vurderedes til at være en virksomhedsrettet indsats i en sådan 
grad at det overholdt integrationsloven (jf. §16 stk. 6).

Samtidig blev det påpeget, at der ikke måtte gå mere end 
4-6 uger mellem virksomhedsrettede forløb, hvilket betød 
at projektet måtte ændre format og rykke den planlagte 
virksomhedspraktik til begyndelsen af kompetenceprogrammet. 

Dette var en udfordring i forhold til virksomhedernes ønske om, 
at kandidaterne havde været igennem et undervisningsforløb 
inden praktikken, således at rekrutteringsmatchet var bedst 
muligt forberedt. 
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Kandidaterne

Kompetencegab:
PEA har igennem de tre kompetenceprogrammer erfaret, at der 
for en del kandidater er et såkaldt kompetencegab i forhold til det 
danske ingeniørarbejdsmarked. 

Kompetencegabet består bl.a. i:

Gennem PEA blev det klart, at langt størstedelen af kandidaterne 
havde brug for deciderede kompetenceløft og en konkret 
opkvalificering, hvilket var utrolig svært at efterkomme. 

Dette skyldtes dels, at virksomhederne ikke kunne afse tid eller 
ressourcer til den praksisbaserede opkvalificering, og dels fordi det 
var næsten umuligt at få kommunerne til at finansiere relevante 
kurser, der kunne løse udfordringen, på trods af den (tidligere 
beskrevet) individuelle PEA-vurdering af kandidater, som kommunen 
modtog efter endt forløb.

Boligplacering: En anden større udfordring var den geografiske 
placering af kandidaterne i forhold til PEAs partnervirksomheder.

Projektet havde kandidater fra 32 kommuner over hele Danmark – 
herunder Aalborg kommune, Lolland kommune og alt midtimellem. 

Der var derfor store logistiske udfordringer ift. tilknytningen til en 
relevant virksomhed i lokalområdet.

Sprog og kultur: Størstedelen af kandidaterne manglede et 
anvendeligt fagsprog på engelsk og på dansk, hvilket i det lange 
løb blev en barriere for den tætte tilknytning til virksomheden og 
forståelse for arbejdsopgaverne.

Sprog blev således nævnt i flere tilfælde som en udfordring fra 
virksomhedernes perspektiv. Samtidig oplevede nogle kandidater, at 
arbejdsgangen i de danske teknologivirksomheder var anderledes fra 
deres hjemland.

Mens kompetenceprogrammets undervisning dækkede disse emner, 
var projektbaseret arbejde, krav om selvstændighed og proaktivitet, 
samt det flade hierarki forhold, som krævede tilvænning for mange 
af kandidaterne i deres praktikforløb. 

Traditioner: 
I gennem praktikforløb er det blevet tydeligt, at der er en række 
forskelle i arbejdstraditionerne landene imellem, eksempelvis ift. 
arbejdsmetoder, regulativer og et anderledes klima. Som eksempel 
inden for byggeri: 

En bygningsingeniør fra Iran var i praktikken med på en opgave, 
hvor en række bygninger skulle energifornyes. Kandidaten var 
meget overrasket over at man ikke bare rev husene ned, da man 
aldrig ville bruge ressourcer på den måde i hans hjemland. 

Manglende kendskab til jobsøgning:
Mange af projektets kandidater havde aldrig før prøvet at søge 
jobs, da man efter endt uddannelse blev tvunget til at arbejde i et 
ministerium eller som gymnasielærer. 

IT-redskaber:
De teknologiske kompetencer var for mange af kandidaterne ikke 
opdaterede eller de havde haft adgang til andre typer af IT-værktøjer 
end dem man generelt anvender i danske teknologivirksomheder. 
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Målgruppens størrelse

Faldende kvoter: I løbet af projektperioden blev målgruppen stadigt 
mindre og mindre.

Dette skyldtes ikke mindst de faldende flygtningekvoter i 2016 
og 2017, men også det faktum at kommunerne tilbagemeldte at 
uddannelsesretningerne på de flygtninge de modtog, ikke stemte 
overens med det estimat der var blevet tilkendegivet på forhånd. 

Øget beskæftigelsesfokus: Øget fokus på beskæftigelse i 
kommunerne betød, at flere mulige kandidater til projektet enten var 
blevet selvforsørgende (i form af ikke-fagrelevant beskæftigelse eller 
lavtlønsjob) eller var i gang med en praktik, som både kunne være 
fagrelevant og ikke-fagrelevant.

Derved havde de ikke mulighed for at deltage i projektet.

225-timers reglen: Indførslen af 225-timers reglen betød også en 
yderligere mindskelse af antallet af potentielle deltagere.

Reglen betyder, at personer som har modtaget overførselsindkomst 
(så som integrationsydelsen som projektets deltagere modtog) i 
sammenlagt 1 år i løbet af de sidste 3 år, fremover skal arbejde 
mindst 225 timer om året, i almindeligt ustøttet arbejde.

Hvis dette ikke overholdes kan ydelsen sættes ned eller helt 
bortfalde hvis man er gift. I realiteten har det betydet at i hvert 
fald 5 potentielle PEA-kandidater har være nødsaget til at droppe 
projektet for mere eller mindre midlertidigt arbejde, som altså 
derfor ikke har kunnet danne grundlag for et permanent fremtidigt 
forsørgelsesgrundlag. 
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Anbefalinger til virksomheder 
Følgende gode råd til virksomheder blev aktivt brugt i virksomhedssamarbejdet i projektet 
(bl.a. med inspiration fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering):

Orientér alle i          
organisationen:

Når alle på 
forhånd ved hvad 
formålet er med 
at have flygtninge 
i et forløb, 
hvad der skal 
foregå, og hvem 
der har hvilke 
ansvarsområder, 
bliver det lettere i 
fællesskab at tage 
godt imod de nye 
medarbejdere.

Skab synergi mellem 
sprogskole og        
virksomhed: 

Flygtningen bliver 
hurtigere bedre både 
til dansk og til at 
forstå virksomhedens 
arbejdsopgaver, når 
der er sammenhæng 
mellem det, de lærer 
i undervisningen og 
i praktikken. Mange 
har desuden haft stor 
succes med at lægge 
danskundervisningen 
på selve virksomheden.

Tilknyt en mentor:

Sørg for at der er en 
specifik og relevant 
medarbejder, som 
kan tage hånd 
om at introducere 
flygtningen for 
arbejdsopgaverne, 
virksomhedskulturen 
og i det hele taget 
bare være den, han 
eller hun kan komme 
til med spørgsmål og 
udfordringer. 

Oprids rammerne for     
sparring: 

Det er okay at spørge kolleger 
hvis man er i tvivl om noget 
fagligt da sparring er en 
integreret del af de flestes 
arbejdsliv. Det er ikke en 
selvfølge for disse kandidater, 
hvor det at spørge kan 
opfattes som et tegn på faglig 
svaghed. Ekspliciter hvordan I 
bruger hinanden som kolleger 
og hvilken form I foretrækker 
(mail, personlig henvendelse, 
uformelt over kaffen, hvornår 
på dagen, mm.)

Ekspliciter 
virksomhedskulturen: 

Initiativ og autonomi 
hos medarbejderne 
kombineret med en 
uformel ledelseskultur 
med et usynligt hierarki 
kendetegner mange danske 
virksomheder, men er 
meget anderledes fra 
de arbejdsmarkeder de 
nyankommne ingeniører 
kommer fra. Gør noget ud af 
at fortælle den nye kollega, 
at det er sådan det hænger 
sammen og hvad der 
forventes af dem. 

? !
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Gode ting at huske når man er 
kollega til en nyankommet ingeniør 

Fortæl din nye kollega om sociale begivenheder og helligdage, 
som vedkommende måske ikke er klar over.

Tag din nye kollega med til frokost.

Inviter din nye kollega rundt i virksomheden for at møde dem 
vedkommende ikke selv samarbejder med. Netværk i faglig 
sammenhæng er afgørende og ofte noget de har efterladt i 
hjemlandet. 

Vær eksplicit om uskrevne regler (vi deler ikke af madpakken, 
men gerne af slik / om formiddagen samles vi til ka�e / vi siger 
godmorgen og farvel / etc.).

Sarkasme og ironi kan være svært at forstå hvis det ikke er en del 
af ens modermål og det danske i forvejen er nyt. 

Spørg ind hvis der er noget vedkommende gør, som virker 
mærkeligt.

Fortæl at det er okay at være uenige og at det forventes at man 
giver sin faglige holdning til kende.

Spørg ind. Ofte glemmer vi at spørge ind selvom vi gerne vil 
høre om hvem hinanden er.
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Anbefalinger til kommuner

Benyt en anerkendende tilgang 
med fokus på borgerens faglige 
kompetencer og personlige ressourcer.

Få vurderet uddannelsen så hurtigt 
som muligt hos Styrelsen for Forskning 
og Uddannelse.

Kig uden for kommunegrænsen ift. 
fagrelevant beskæftigelse. Her kan det 
tværgående kommunale samarbejde 
med fordel øges.

Arbejd tæt sammen med virksomheder 
om kompetenceafklaringen og hav 
fokus på faglig kompetenceudvikling 
for borgeren.

Hav en klar strategi og kommunikation 
til borgerne angående det 
praktiske, såsom udgifter, udlæg og 
tilbagebetalinger. Dette skaber tryghed 
og højere motivation. 

Generelle anbefalinger

Tidlig indsats ift. screening af kompetencer
Projektet har i flere tilfælde oplevet, at virksomheder har været interesserede i specifikke 
profiler og kompetencer, men logistisk har det ikke kunne lade sig gøre at opfylde 
virksomhedens ønsker. Ved at screene for kompetencer så tidligt og effektivt som muligt 
– og allerede i asylfasen – sikrer man at faglige kompetencer matcher efterspørgslen i 
det område de bliver boligplaceret. 

Kommuner skal have mere fokus på faglig sparring til de ressourcestærke
Flere kommuner udtaler, at der ikke er samme fokus på de ressourcestærke borgere, 
som på de med færre ressourcer. De højtuddannede er forholdsvis selvkørende og 
sagsbehandlernes ressourcer bruges i stedet på de mere ressourcekrævende borgere. 
Ved at tilbyde de højtuddannede faglig sparring, er der større chance for en hurtigere 
afklaring hvilket i sidste ende kan være med til at resultere i en større samfundsgevinst. 

Tidlig afklaring om mulighed for videreuddannelse til de højtuddannede
For kommunerne har det ofte først været muligt at bevillige opkvalificeringskurser, hvis 
virksomheden kunne garantere ansættelse, imens virksomhederne først ville tage en 
kandidat i onboardingforløb, hvis vedkommende allerede havde været på kursus for at 
opnå de pågældende kompetencer.
Dette paradoks var yderst begrænsende for projektets kandidater, da størstedelen 
havde brug for relativt enkle kurser for at opkvalificere sig og gøre sig gældende i en 
virksomhed. 
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Afsluttende bemærkninger:

Ved afslutning af projektet, blev det undersøgt om projektet kunne videreføres i 
en kommerciel model. 

Dette var ikke muligt hovedsageligt grundet de strukturelle barrierer og 
samfundssituationen ved projektets afslutning, bl.a.:

Lovgivning med stort fokus på beskæftigelse – også 
ikke-fagrelevant

Økonomisk råderum for kommunerne

Målgruppens faldende størrelse grundet faldende 
flygtningekvoter

Virksomheders parathed til at investere tid og 
ressourcer
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Testimonials:
Videoer med testimonials fra kandidater, virksomheder og mentorer. 

Kandidater VirksomhederMentorer
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