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Indledning 
Formålet med Projekt JobMatch har været at støtte 
op om det paradigmeskifte i integrationsindsatsen, 
som blev beskrevet i Trepartsaftalen i 2016 om ar-
bejdsmarkedsintegration, hvor flygtninge mødes 
som jobparate, og hvor indsatsen påbegyndes tid-
ligere end hidtil - og i højere grad ude på virksom-
hederne. 
 
Projektet har i hele projektforløbet betragtet virk-
somhederne som ejere af projektet, og målet har 
været at tiltrække medarbejdere med de rette 
kompetencer til ledige stillinger i virksomhederne - 
frem for at tage afsæt i den enkelte integrations-
borgers ønsker og behov. 
 
Midlet til at nå de opstillede mål med projektet har 
været at en afprøvning af en ny og professionel 
rekrutteringsproces, hvor projektet har søgt at mat-
che virksomhedernes krav og ønsker til nye medar-
bejdere med gruppen af integrationsborgere i de 
kommuner, som har deltaget i forløbet. 
 
Partnere i projektet har været en række virksomhe-
der inden for henholdsvis transportområdet og 
fremstillingsindustrien i Region Syddanmark, lokale 
udbydere af sprogundervisning, relevante er-
hvervsuddannelsesinstitutioner - samt de kommu-
nale jobcentre i Tønder, Aabenraa, Nyborg, 
Odense, Kolding, Fredericia og Vejle Kommuner. 
Der har i projektet desuden været tæt kontakt og 
et løbende samarbejde med de faglige institutio-
ner, og især samarbejdet med de faglige organisa-
tioner og de foretrukne uddannelsessteder har væ-
ret helt afgørende i bestræbelserne på at sikre en 
positiv og god forankring af de enkelte forløb i pro-
jektet.  

Aktiviteter og Leverancer 
Virksomhedsaktiviteterne har været ganske omfat-
tende. Projektet har således været i kontakt med 
mere end 1.100 virksomheder, og ca. 600 af disse 
virksomheder har af forskellige årsager ønsket at 
deltage i projektet. 50 virksomheder har etableret 
IGU stillinger - og flere af disse har etableret mere 
end blot én stilling. Yderligere 79 virksomheder har 
etableret ledige stillinger for borgere i projektet, 

men det har paradoksalt nok ikke været muligt at 
finde egnede kandidater til disse stillinger. Herud 
over har 129 virksomheder udtrykt positiv vilje til at 
ansætte IGU elever med den rette faglige og per-
sonlige profil. Vel at mærke faglige og personlige 
profiler, som projektet ikke har været i stand til at 
rekruttere til projektet. 
 
Deltagere i projektet har alle deltaget i et indle-
dende undervisningsforløb på 4 uger forud for ud-
slusningen til de deltagende virksomheder, og på 
dette undervisningsforløb har der været fokus på 
generelle arbejdsmarkedsforhold, arbejdspladskul-
tur - samt branchespecifikke emner som branche-
introduktion, besøg fra / på udvalgte virksomheder 
i lokalområdet, indlæg fra foredragsholdere fra de 
faglige organisationer og de lokale jobcentre. 
Sprogundervisning fandt både sted sideløbende 
med det nævnte undervisningsforløb og lokalt på 
de deltagende virksomheder. 
 
Projektet valgte at tilbyde deltagerne også at mø-
des nogle timer om lørdagen efter at de var udslu-
set til de deltagende virksomheder, således at un-
derviserne i projektet kunne bistå deltagerne med 
løsning af en række praktiske spørgsmål, som op-
stod efter at den enkelte deltager var overgået fra 
offentlig forsørgelse til at være lønmodtager (både 
spørgsmål i relation til offentlige myndigheder, den 
nye arbejdsgiver og andre spørgsmål, som delta-
gerne ikke selv kunne håndtere). Dette tilbud var 
ikke oprindeligt tænkt ind i forløbet - men det viste 
sig at være meget værdifuldt for alle parter, og 
kommunerne kunne af principielle årsager ikke til-
byde denne service, da borgerne ikke længere 
modtog overførselsindkomst. 
 
Projekt JobMatch har i samarbejde med de tilknyt-
tede virksomheder og en lokal uddannelsesinstitu-
tion (EUC Lillebælt) udviklet et særligt tilrettelagt 
uddannelsesforløb for deltagere i projektet: Indu-
striel Produktion - "Produktør". Det samlede under-
visningsforløb er bygget op med i alt 5 moduler af 
hver 4 ugers varighed, og tilbagemeldinger fra så-
vel virksomheder som deltagere har generelt været 
positive, og flere kommuner har valgt at gøre brug 
af modellen for andre integrationsborgere. Der er 
tale om et kursusforløb, der gennemføres under 
(kost)skole lignende rammer, og dette skaber mu-
lighed for at etablere tilstrækkeligt store hold, fordi 
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deltagere fra et større geografisk område kan del-
tage på samme forløb, når de bor på uddannelses-
stedet i forbindelse med deres deltagelse i under-
visningsmodulerne. 

Effekt 
Projekt JobMatch har medvirket til at udbrede en 
viden til virksomhederne om mulighederne i den 
nye IGU uddannelse, og der er blevet udviklet pas-
sende uddannelsestilbud for målgruppen. Job-
Match har således været med til at "lægge sporet" 
for IGU forløbene til gavn og glæde for både virk-
somheder, integrations-borgere og de kommunale 
jobcentre. 
 
Målsætningen var, at op til 160 integrationsborgere 
skulle gennemføre et to-årigt uddannelsesforløb, 
og 120 af disse deltagere skulle overgå til efterføl-
gende ansættelse i virksomhederne. Men den store 
nedgang i antallet af integrationsborgere, kombi-
neret med jobcentrenes varierende vilje og evne til 
at visitere borgere til projektet betød, at projektet 
samlet set kun opnåede at etablere omkring halv-
delen af de forventede IGU-stillinger. 
 
Flere af de deltagende kommuner var således kun i 
stand til at henvise 5 - 8 potentielle deltagere til at 
deltage i forløbet, og pudsigt nok var det lettere at 
rekruttere deltagere hos de mindste af de delta-
gende kommuner. En del af de deltagende borgere 
blev som følge heraf rekrutteret uden om de kom-
munale jobcentre – med hjælp fra deltagere i pro-
jektet, som benyttede eget netværk (familie / be-
kendte / venner fra målgruppen af integrationsbor-
gere). 
 
En anden årsag til at de oprindelige måltal for an-
tallet af gennemførte forløb ikke blev nået var, at 
en del af deltagerne på projektet sprang fra under-
vejs i deres uddannelsesforløb, fordi de foretrak an-
dre jobtilbud med en højere aflønning (typisk som 
ufaglært medarbejder). 
 
På trods af at JobMatch ikke nåede de opstillede 
kvantitative mål, anses resultaterne for tilfredsstil-
lende, da projektet har øget kendskabsgraden til 
IGU-uddannelsen blandt både de deltagende virk-
somheder og mere generelt. Dette resultat er reali-
seret med stor støtte fra medierne, som ad flere 

omgange har vist stor interesse for projektet, og in-
formeret bredt om de positive resultater af Projekt 
JobMatch i både radio, TV og den skrevne presse. 
Projektet har med andre ord skabt gode og synlige 
resultater, målt på baggrund af den begrænsede 
målgruppe. 
 
Der er dog ingen tvivl om, at det har været en sær-
lig udfordring for underviserne i projektet at skabe 
den fornødne motivation hos flere parter på IGU-
uddannelsen, fordi hovedparten af deltagerne i hø-
jere grad oplever det to-årige uddannelsesforløb 
som en ordinær ansættelse med tilsvarende for-
ventninger om en traditionel og passende afløn-
ning - frem for et uddannelsesforløb på linje med 
EGU. 

Forankring og Formidling 
De deltagende virksomheder har generelt taget 
godt imod projektet, og de har i et stort omfang 
ytret sig positive over for også fremadrettet at an-
sætte flere IGU-deltagere, såfremt der kan tilbydes 
tilsvarende støtte og opsamling i fremtidige forløb. 
Netop Projekt JobMatch’s mulighed for at påtage 
sig alle de opgaver, som er forbundet med at an-
sætte, uddanne og fastholde IGU-eleverne – samt 
muligheden for at overlade kontakten til jobcen-
trene og øvrige offentlige myndigheder til projekt 
JobMatch’s medarbejdere – har været afgørende 
for virksomhederne, og denne indsats er virksom-
hederne noget usikre på, om især jobcentrene i de 
større kommuner kan og vil tilbyde virksomhe-
derne på tilsvarende vis. 
 
Virksomhederne og de deltagende jobcentre har 
opsamlet en del viden om mulighederne for at re-
kruttere IGU-elever til stillinger på det private ar-
bejdsmarked som følge af det gennemførte pro-
jekt, og denne viden er værdifuld i det fremadret-
tede arbejde med at matche jobåbninger, uddan-
nelsessteder og potentielle IGU-deltagere. Uddan-
nelsesstederne har desuden fået udviklet og imple-
menteret passende tilbud omkring de 20 ugers un-
dervisning. 
 
Den største udfordring er derfor i virkeligheden det 
paradoksale forhold, at det store fald i antallet af 
flygtninge og indvandrere, kombineret med den 
lave ledighed og den stigende efterspørgsel på 
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arbejdskraft gør det vanskeligt at rekruttere bor-
gere til fremtidige IGU-forløb. 
 
Motiverede og engagerede borgere vil i stor ud-
strækning have mulighed for at opnå ansættelse i 
virksomhederne på nogle mere attraktive vilkår, og 
da et IGU-forløb af borgerne i højere grad bliver 
opfattet som et regulært ansættelsesforhold – frem 
for en målrettet uddannelse med henblik på efter-
følgende ordinær beskæftigelse – foretrækker flere 
og flere den traditionelle ansættelse (evt. med løn-
tilskud), frem for et 2-årigt IGU-forløb. 
 
Links til videoer der fortæller om forløbet, og den 
succes både forløbsdeltagere samt virksomheder 
har oplevet: 
 
IGU-forløb giver Mamoun håb for fremtiden: 
https://youtu.be/GbqOu7ye0fc 
 
Søren Boe, Business Development Manager hos 
Trioplast A/S fortæller om, hvorfor de gerne vil del-
tage i IGU-forløbet: https://youtu.be/bMIAT-
WaBurE  
 
Kilder: VEU-Center. 
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