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Indledning 
Dette projekt handler om de deltagende virksom-
heders behov for at kunne besætte ledige job både 
på kort og lang sigt igennem opkvalificering (til 
faglært) af flygtninge og allerede ansatte ufaglærte 
i kraft af et forløb, der kombinerer job og uddan-
nelse. 
De samarbejdende virksomheder havde alle den 
udfordring, at der fremadrettet blev mangel på 
kvalificeret faglært arbejdskraft. De havde alle også 
den holdning, at det var nødvendigt at ”sætte sig 
for bordenden” for at imødekomme udfordringen 
ved at igangsætte et kvalificeringsforløb og udvik-
lingen af en forretningsmodel, der havde fokus på 
intern og ekstern rekruttering af faglært arbejds-
kraft. Desuden var anledningen at øge den faglærte 
arbejdsstyrke ved at kvalificere nytilkomne flygt-
ninge til faglærte. 
 
Igennem et stærkt virksomhedssamarbejde om 
nødvendig rekruttering at udvikle og afprøve for-
retningsmodeller for at opkvalificere og faglære 
egne og nytilkomne flygtninge samtidigt, herun-
der: 
 

• At modvirke virksomhedernes mangel på 
arbejdskraft ved at besætte virksomheder-
nes ledige stillinger med egne medarbej-
dere og flygtninge, der sammen gennem-
går et ca. 3-årigt sammenhængende job 
og uddannelsesforløb 
 

• At integrere og opkvalificere flygtninge så 
de fremadrettet bliver en ressource for de 
danske virksomheder 
 

• At udvikle forretningsmodeller i de delta-
gende virksomheder, der kan sikre en ef-
fektiv rekruttering af flygtninge og en ef-
fektiv proces, der løfter flygtninge til fag-
lærte 
 

• At udvikle en generel forretningsmodel så 
modellen kan spredes til andre netværk af 
virksomheder, der uden projektmidler kan 
igangsætte egen udgave af forløbet 
 

• At skabe et samspil mellem kvalificering af 
egne medarbejdere fra ufaglært til faglært 
og integrering og kvalificering af flygt-
ninge til faglært niveau 

 
• At etablere et netværk af store, små og 

mellemstore virksomheder, der koordine-
ret rekrutterer flygtninge og i et dynamisk 
samspil opkvalificerer egne medarbejdere 
og flygtninge fra ufaglært til faglært 

 
Partnerkredsen 
Partnerkredsen har været: midtVask, Grundfos, 
Pressalit, Wavin, Hospitalsenheden Midt, System-
frugt, Kamstrup, SBK Scandinavia. Desuden har Tra-
dium, Jobcentre i Østjylland, AMK MidtNord, 3F 
østjylland, LærDansk har bidraget til projektet 
 
Virksomhedernes primære opgave har været at 
sikre sammenhængen mellem uddannelse og job 
og deltage aktivt til udvikling af indhold og form i 
uddannelsen. Endvidere har virksomhederne bidra-
get som tovholdere og har rekrutteret deltagerne 
til projektet i form af eksisterende medarbejdere, 
samt samarbejdet om rekruttering og opkvalifice-
ring af flygtninge, der er indgået på lige fod med 
eksisterende medarbejdere ift. at tage en faglært 
uddannelse som industrioperatører. Virksomhe-
derne har siddet for bordenden. MidtVask og SBK 
Scandinavia har haft rollen som projektledere. De 
øvrige deltagere i projektet har leveret viden både 
i forhold til udvikling og gennemførelse af forlø-
bet.  

Aktiviteter og Leverancer 
Der er udviklet og afprøvet følgende: 
 

• Et koncept for samarbejdet mellem job-
centre og virksomheder til rekruttering af 
flygtningen til Integrationsgrunduddan-
nelsesforløb (IGU), herunder rekrutterings-
, opfølgnings- og udvælgelsesforløb for 
virksomhedernes arbejde med at tage 
flygtninge ind.  

 
• Et koncept til gennemførelse af IGU forløb 

med fokus på kvalificering til at kunne gen-
nemføre et Industrioperatorforløb (IOP). 
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• Workshops i virksomhederne med delta-
gelse af HR, produktionsledere, tillidsre-
præsentanter, medarbejdere m.fl. med fo-
kus på afdækning af kompetencebehov  
 

• Koncept til en forretningsmodel, der med 
fokus på jobbet kobler kompetenceudvik-
ling, effektivitet og bundlinje 

 
• Model for opkvalificering af kompetencer i 

dansk, hvor jobbet er omdrejningspunktet 
 

• Et uddannelseskoncept, hvor jobbet er i 
centrum og hvor der uge for uge veksles 
mellem uddannelse og arbejde 
 

• Afprøvning af en grundlæggende ny struk-
tur og design af erhvervsuddannelse så 
den sikrer stabil produktion og tænkes 
mere aktivt ind i en produktionsvirksom-
heds hverdag 

 
Leverancerne har primært været rettet mod virk-
somhederne og partnerne i projektet, da deres ak-
tive deltagelse har været nødvendig for projektets 
succes. Fordi samarbejdet er initieret og drevet af 
netop virksomhederne, har udgangspunktet været, 
at det skulle give mening for både den enkelte 
(medarbejderen), virksomheden og samfundet. 
Ofte strander gode intentioner og idéer hos/med 
virksomheder. Derfor har projektet haft som mål at 
lægge vægt på virksomhedens vinkel og opdage 
og dernæst fjerne de barrierer, virksomhederne op-
lever ift. projektet. Virksomhederne er igennem 
projektet blevet i stand til at løse problemerne selv, 
fordi de har øget deres organisatoriske parathed. 
 
Desuden har leverancerne været rettet mod de ar-
bejdsmarkedspolitiske aktører, som er en del af 
spredningen og den særlige formidling. Projektet 
har haft fokus på AMK, STAR, SIRI, DA, DI, 3F og 
beskæftigelsessystemet, og har haft en særlig op-
mærksomhed på AMK’ernes ledelse og virksom-
hedskonsulenter, så de kunne bruge det i deres ar-
bejde med koordineringen af AMU- aktiviteter og 
dannelse af virksomhedsklynger. 
 
Endelig har andre virksomheder været blandt mål-
gruppen, så de har kunne bruge leverancerne til 
egne beslutninger om at danne klynger lokalt. 

Effekt 
Virksomhederne i projektet har igennem et tæt 
samarbejde udviklet deres organisatoriske para-
thed og har fundet hinanden i et samarbejde om 
kvalificering af ufaglærte til faglærte og fået skabt 
en organisering og proces, der har optimeret sam-
spillet med jobcentre, uddannelsesinstitution og 
sprogundervisning. Endvidere har virksomhederne 
fået skabt et internt samarbejde omkring opkvalifi-
cering og fået styrket dialog mellem uddannelse og 
produktion. Endelig har virksomhederne fået skabt 
en sammenhæng mellem uddannelse og værdiska-
belse med jobbet som fokus. 
 
Målgruppen har også været de eksisterende med-
arbejdere der har taget en faglært uddannelse, 
samtidig og sammen med nye medarbejdere med 
flygtningebaggrund. Flygtningene har efter afprøv-
ning i jobpraktik og udvælgelse gennemgået et op-
kvalificeringsforløb på 18-22 mdr. enten med 
IGU/løntilskud eller ordinær ansættelse. Her har de 
modtaget danskundervisning i grupper og indivi-
duelt. De har været tilkoblet mentorer i jobfunktio-
nerne og mødtes på 16 heldags amu-kurser sam-
men med flygtningene fra de øvrige virksomheder. 
Samtidigt og sammen med 16 eksisterende medar-
bejdere påbegyndte de i oktober 2018 den fag-
lærte uddannelse som Industrioperatør. 

Forankring og Formidling 
I efteråret 2018 startede et parallelt forløb med to 
hold Industrioperatører, der havde deltagere fra 
nogle af projektets virksomheder, men også 4 nye 
virksomheder. De fulgte samme plan og forløb som 
de to hold i projektet.  Der er desuden startet et nyt 
samarbejdende netværk omkring Industrioperatør 
i hhv. Viborg området samt Aarhus/Skanderborg 
området. Der er desuden et arbejde i gang i Region 
Midtjylland, hvor serviceassistentuddannelsen la-
ves om på baggrund af de erfaringer og den tænk-
ning, dette projekt har udviklet ift. jobbet i centrum, 
ugeskift samt selve forretningsmodellen. 
 
Beskæftigelsesministeriet, Styrelsen for Arbejde og 
Rekruttering (STAR) samt AMK’erne arbejder videre 
med at bruge viden og erfaringer fra projektet i for-
bindelse med deres VEU-opgave. De samarbej-
dende virksomheder fortsætter arbejdet og vil én 
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gang om året gennemføre en dialog med Tradium 
for at justere forløbet i forhold til aktuelle kompe-
tencebehov. Tradium har reformuleret sin strategi 
omkring IOP, og anvender nu viden, erfaringer og 
modeller fra projektet. 
 
I forbindelse med gennemførelsen af det samlede 
projekt har projektet opbygget netværk, samar-
bejde og kommunikationskanaler, hvor de involve-
rede har en egeninteresse i at bidrage til det videre 
arbejde og udvikling af viden, erfaringer og leve-
rancer. Dette for at sikre, at formidlingen og dialo-
gen fortsætter efter at projektet er afsluttet. Eksem-
pelvis har der været i dialog med Nordisk Råd, del-
tagelse i integrationstopmødet på Marienborg 
(2018), KLs Integrationsmøde i Nyborg, ved FN i 
2016, i UNHCRs hovedkvarter i Geneve foran Euro-
pas flygtningehøjkommisærer, møder med be-
skæftigelsesministeren m.fl. 
 
Projektet har fortsat dialog med de deltagende 
virksomheder, nye virksomheder, AOF Østjylland, 
STAR/AMK’erne, jobcentre, DA, 3F og FH. 
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