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Indledning 
Projekt Ny Fremtid påbegyndtes i efteråret 2015, 
hvor projektansøgningen blev sendt afsted til Indu-
striens Fond på samme tid, som de store flygtnin-
gestrømme ramte Europa. Projektet havde til for-
mål at opkvalificere nytilkomne flygtninge til jobs i 
metalindustrien i Midtjylland med afsæt i virksom-
hedernes behov for kvalificeret arbejdskraft. Pro-
jektet havde desuden til formål at afprøve en sam-
arbejdsmodel mellem centrale aktører i den lokale 
beskæftigelsesindsats og det lokale erhvervsliv. Fo-
kus i projektet var i udgangspunktet bl.a. en tidli-
gere og bedre kompetenceafdækning af flygtninge 
og familiesammenførte til flygtninge, et bedre 
match mellem disse borgeres kompetenceprofiler 
og den lokale efterspørgsel på arbejdskraft og en 
kombination af sproglig og faglig opkvalificering 
samt praksiserfaring. 
 
Bag ansøgningen stod Herning Kommune, Lær 
Dansk Herning, Erhvervsrådet Herning og Ikast-
Brande samt Herningsholm Erhvervsskole og pro-
jektets målgruppe var metalvirksomheder og flygt-
ninge i Herning Kommune. 
 
Der blev ved projektets start nedsat en styregruppe 
og en projektgruppe med relevante aktører fra den 
lokale beskæftigelsesindsats og det lokale er-
hvervsliv.  
 
Styregruppen fik følgende deltagere: 
 

 Souschef fra Erhvervsrådet Herning og 
Ikast-Brande 

 Uddannelses- og vejledningschef fra Her-
ningsholm Erhvervsskole  

 Sprogskoleforstander fra Lærdansk Her-
ning 

 Beskæftigelseschef fra Herning Kommune 
 Beskæftigelses- og integrationscenterchef 

fra Herning Kommune 
 Sekretariatsleder fra Beskæftigelsesafde-

lingen, Herning Kommune 
 Afdelingsleder i Beskæftigelse og Integra-

tion, Ikast-Brande Kommune 
 Projektleder på Ny Fremtid. 

 

I styregruppen var der således repræsentation fra 
både erhvervsfremmeindsatsen, erhvervsuddan-
nelserne, sprogskolen og beskæftigelsesområdet. 
Samtidig med nedsættelse af styregruppen blev 
der også nedsat en projektgruppe.  
 
Projektgruppen bestod af følgende deltagere: 
 

 Erhvervskonsulent fra Erhvervsrådet Her-
ning og Ikast-Brande 

 Virksomhedskonsulent fra Herningsholm 
Erhvervsskole 

 Virksomhedskonsulent fra Lærdansk Her-
ning 

 Afsnitsleder fra Integrationsafdelingen i 
Herning Kommune 

 Socialrådgiver fra Integrationsafdelingen i 
Herning Kommune 

 Projektleder på Ny Fremtid 
 

Projektgruppens opgave har været at komme med 
forslag til og beskrivelser af modeller for indsatser 
i projektet og dermed omsætte den retning og de 
overordnede linjer styregruppen har givet til prak-
sis. Samtidig har deltagerne i projektgruppen været 
ansvarlige for den efterfølgende implementering af 
projektets modeller i praksis. 
 
Organiseringen med en tværgående styregruppe 
og projektgruppe bestående af de væsentligste ak-
tører i projektet har vist sig at være en god og 
frugtbar model, da den både har betydet, at vigtige 
beslutninger hurtigt har kunnet træffes, og samti-
dig har modellen givet en meget stor læring på 
tværs af aktørerne.  

Aktiviteter og Leverancer 
I projektperioden har der været ansat en erhvervs-
konsulent på det lokale Erhvervsråd, der bl.a. har 
haft til opgave at have en opsøgende indsats over 
for virksomhederne i forhold til projektet. I projekt-
perioden har der desuden været ansat en virksom-
hedskonsulent på sprogskolen, og ikke på kommu-
nen, som ellers er almen praksis.  
 
Der er blevet udarbejdet og anvendt en model for 
systematisk kompetenceafklaring for målgruppen – 
med afsæt i den enkelte virksomheds behov 
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(kompetencekort). Alle projektets 37 deltagere har 
fået udarbejdet kompetencekort. 
 
Der er blevet etableret et kursusforløb på erhvervs-
skolen (”Grundlæggende Smed”). Kurset var af 16 
dages varighed (fuldtid) på Erhvervsskolen.  
 
Formål og indhold i kurset var:  
- Afklaring af mødestabilitet  
- ”Vender hænderne rigtigt” i forhold til metal? 
- Intro til job i metalindustrien 
- Intro til svejsning 
- Arbejdsmiljø- og sikkerhedscertifikat  
 
I tillæg til det grundlæggende kursus blev enkelte 
bevilget et mere specialiseret kursus. 
På erhvervsskolen blev også gennemført truck-kur-
sus til udvalgte kandidater. 
 
Resultat, gennemførte kurser: 
- 7 gennemførte Grundlæggende Smed-kurser 
- 7 gennemførte truck-kurser 
- 3 gennemførte specialkurser (indenfor svejsning) 
 
Efterværn ved ansættelse: For at understøtte at 
virksomhederne, der har deltaget i projektet, har 
fået så god en oplevelse som muligt med at an-
sætte en flygtning i såvel praktik, som løntilskud og 
ordinær ansættelse, har alle deltagende virksom-
heder fra start fået tilbudt en ”hotline” hos virksom-
hedskonsulenten. 
 
Projektet har i sin sidste fase haft behov for afkla-
ringssteder/virksomheder til lidt svagere flygtninge 
i projektet – det kan være fysisk eller psykisk bela-
stede borgere og lign. Herning Kommune har der-
for på foranledning af projektgruppen lavet aftale 
med 2 lokale virksomheder (virksomhedscenteraf-
taler) om et antal faste praktikpladser til flygtninge 
med behov for ekstra støtte i optræningen. 
 
Lidt over halvvejs i projektperioden påbegyndte 
projektgruppen en interviewrunde med 8 af de 
virksomheder, der havde været involveret i projek-
tet. Formålet med interviewrunden var at samle op 
på de deltagende virksomheders erfaringer med at 
deltage i projektet med henblik på at udvikle nye 
og tilpasse eksisterende initiativer i regi af projek-
tet.  

For en nærmere beskrivelse af projektets leverancer 
og resultater henvises til den afsluttende rapport, 
der tidligere er fremsendt til IF, og som også bliver 
lagt på IFs hjemmeside. 

Effekt 
Gennem projektperioden har 37 kandidater været 
omfattet af projektet, og de 37 kandidater har til 
sammen været i 42 virksomhedspraktikker under 
projektet.  
 
Resultatet for de 37 borgere efter deltagelse i pro-
jektet er: 

 19 er kommet i ordinært arbejde i regi af 
projektet 

 5 er kommet i ordinært arbejde i en virk-
somhed uden for projektet 

 1 er gået i uddannelse  
 2 er pr. marts 2019 fortsat i praktik i en virk-

somhed i projektet 
 2 er pr. marts 2019 fortsat i løntilskud i en 

virksomhed i projektet 
 8 er ikke kommet i arbejde ved projektets 

ophør og er således stoppet efter deres 
praktik er ophørt 

 13 af de 37 borgere har deltaget i formel 
kompetenceudvikling i form af følgende 
kurser: 

 7 gennemførte Grundlæggende Smed-
kurser 

 7 gennemførte truck-kurser 
 3 gennemførte specialkurser (indenfor 

svejsning) 
 2 forløb på Produktionsskolen målrettet 

træindustrien. 
 

Projektets oprindelige målsætning var, at 100 flygt-
ninge skulle være omfattet i projektperioden, men 
der blev modtaget langt færre flygtninge i projekt-
perioden end oprindeligt forventet, og givet disse 
omstændigheder er det bestemt acceptabelt, at 
knap 40 flygtninge har været omfattet i projektpe-
rioden.  
 
Som det ses ovenfor er 25 af projektdeltagerne 
gået i arbejde, hvilket svarer til en succesrate på 
2/3. Derudover er 4 projektdeltagere ved projektets 
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afslutning godt på vej i job enten via praktik eller 
løntilskud.  
 
Alt i alt må projektet siges at være en succes inden 
for de rammer, projektet har haft. For en nærmere 
beskrivelse af projektets leverancer og resultater 
henvises til den afsluttende rapport, der tidligere er 
fremsendt til Industriens Fond.  

Forankring og Formidling 
Ved projektets afslutning er såvel styregruppe som 
projektgruppe naturligt blev nedlagt, men model-
len med tværgående styre- og projektgrupper, 
hvor de væsentligste aktører mødes jævnligt for at 
sikre projektets fremdrift, er blevet videreført i to 
projekter, der fortsat er i drift. Det drejer sig bl.a. 
om. følgende projekter ”Ny Start i Sundhed og Æl-
dre” og ”Småjobs i Drift og service”. I førstnævnte 
projekt har man en styregruppe bestående af re-
præsentanter fra kommunens ældreafdeling og 
beskæftigelsesafdeling, FOA samt Social og Sund-
hedsskolen i Herning. I ”Småjobs i Drift og Service” 
har man en styregruppe bestående af repræsen-
tanter fra kommunens driftafdeling og beskæfti-
gelsesafdeling, fællestillidsmand samt en repræ-
sentant fra 3F Midtjylland. For begge projekter 
gælder også, at der er en projektgruppe bestående 
af de medarbejdere, der sikrer projektets daglige 
fremdrift, der mødes hyppigt i hele projektperio-
den. Erfaringen med tværgående styre- og projekt-
gruppe bestående af alle relevante aktører er så 
gode, at modellen også vil blive genbrugt i fremti-
dige projekter med deltagelse af kommunens be-
skæftigelsesafdeling og / eller den lokale sprog-
skole.  
 
Det har, som tidligere beskrevet, vist sig at fungere 
godt med at have Erhvervsrådet til at fungere som 
døråbner til de lokale virksomheder. Der er ikke ak-
tuelt i nogle projekter i regi af kommunens beskæf-
tigelsesafdeling, hvor man anvender denne model, 
men da modellen har haft rigtig gode resultater, vil 
den også indtænkes i andre fremtidige projekter, 
hvor der er behov for en større opsøgende indsats 
overfor lokale virksomheder.  
 
Som tidligere nævnt har modellen med at have en 
virksomhedskonsulent placeret på sprogskolen 
været en succes. Herning Kommune fortsætter 

derfor også efter projektets udløb med at have 
virksomhedskonsulenterne på integrationsområ-
det ansat på Lærdansk i stedet for i kommunens 
beskæftigelsesafdeling.  
 
Mentorstøtte har i de fleste praktikker i projektet 
vist sig at være nødvendig for at sikre en succesfuld 
praktik. Det har dog vist sig, at det ikke er alle virk-
somheder, der føler, de kan afsætte ressourcerne til 
at agere mentor for en borger. I de tilfælde har virk-
somhedskonsulenten, som tidligere omtalt, funge-
ret som ekstern mentor. Mentorstøtte er i forvejen 
en fast integreret del af beskæftigelsesafdelingens 
tilbudsvifte, og vil fremover også anvendes i prak-
tikker, hvor der vurderes at være behov for mentor-
støtte – både i form af en intern mentor i virksom-
heden og en ekstern mentor.  
 
Brugen af kompetencekort som et systematisk red-
skab til kompetenceafklaring og -udvikling af bor-
gere i praktik har vist sig at fungere rigtig godt. Mo-
dellen med brug af kompetencekort er derfor ud-
bredt til og vil også fremover vedblive at blive an-
vendt mere bredt ved praktikker – både på integra-
tionsområdet, men også til andre målgrupper af le-
dige.  
 
Modellen med at lave et kompetenceafklarings- og 
optræningsforløb forud for virksomhedspraktikker 
i form af ”Grundlæggende Smed” har vist sig at 
være en god model, hvor borgeres kompetencer 
afklares forud for praktik, og virksomheden samti-
dig på forhånd har sikkerhed for, at borgeren har 
grundlæggende færdigheder inden for virksomhe-
dens branche.  
 
Modellen er ikke udbredt til andre områder, men 
den vil blive indtænkt i fremtidige indsatser, hvor 
borger og virksomhed kan profitere af et branche-
rettet afklarings- og optræningsforløb forud for 
virksomhedspraktik.  
 
Som tidligere nævnt har størstedelen af de delta-
gende virksomheder fået tilbudt virksomhedsfor-
lagt danskundervisning til kandidaten, men kun én 
enkelt virksomhed takkede ja til dette. Lærdansk 
Herning har dog indtænkt virksomhedsforlagt 
danskundervisning i deres tilbudsvifte til virksom-
heder – Lærdansk Erhvervsservice.  
Efterværn ved ansættelse har vist sig som en god 
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løsning og en sikkerhed for virksomhederne, når de 
ansætter en flygtning, hvis der skulle opstå proble-
mer under ansættelsen, efter at kandidaten ikke 
længere er en ”sag” hos kommunen. Efterværn bli-
ver derfor tænkt ind i alle ansættelser til flygtninge, 
hvor ansættelsen sker i forlængelse af en praktik 
eller et løntilskudsjob. Efterværnsindsatsen er des-
uden også et fast element i forbindelse med ansæt-
telser i regi af det tidligere omtalte projekt med 
”Småjobs i Drift og Service”. Som en udløber af ef-
terværnsindsatsen blev folderen ”Fra integrations-
ydelse til løn” udarbejdet, og den anvendes i dag 
bredt til flygtninge, der går i arbejde.  
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