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Aftryk på verden: VIAs strategi 2015-17

Den offentlige sektor, den private 
sektor og den frivillige sektor 
samarbejder i stigende grad om at 
skabe nye velfærdsløsninger.

VIA skal tage del i, facilitere og 
kvalificere disse samarbejder gennem 
flere aktiviteter på vores campusser, 
som rækker ud til lokale 
samarbejdspartnere.

Aftryk VIA et stærkt 
samfunds-
engagement



Fokus –stærkt 
samfundsengagement
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Aftryk på verden: VIAs strategi 2015-17

– Styrker de studerendes dannelse og aktive 
samfundsengagement
– Styrker de studerendes forståelse af samspillet mellem 

samfund og profession
– Styrker samarbejdet med civilsamfundet

– Interagerer med professioner, erhverv og organisationer
– Fokus på nye værdiskabende velfærdsløsninger
– Fokus på grænsekrydsende innovative processer i 

samarbejde med professioner og erhverv
– Videreudvikler aktive og åben campusser -

kulturplatforme, der engagerer det omgivende samfund



Et eksempel på stærkt 
samfundsengagement
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– VIAs flygtningeindsats er bl.a. igangsat på opfordring fra 
Uddannelses- og Forskningsministeriet og ligger i 
naturlig forlængelse af VIAs strategi

– VIAs flygtningeindsats er en todelt indsats med en 
formel side i relation til uddannelse og beskæftigelse, og 
en mere uformel side i relation til, hvordan VIA kan 
hjælpe og samarbejde med kommunerne og 
flygtningeorganisationer med henblik på at fremme 
integration og sikre sammenhæng mellem 
integrationsprogrammet, uddannelse og lokale udbud.



VIAs flygtningeindsats
- fokusområder
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– VIAs undervisere har fokus på at medtænke 
flygtningeindsatsen i uddannelserne

– VIAs studerende introduceres og vejledes til at indgå i 
flygtningeindsatsen 

– Fokus på flygtninge i VIAs studentervæksthuse
– Samskabelse
– Frigøre ressourcer i samarbejde med kommuner, regionen 

og private virksomheder – sprog læres i tilknytning til 
uddannelse og beskæftigelse 



VIAs flygtningeindsats
- eksempler på initiativer
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– Ansøgt om øget udbud af uddannelses- og 
jobforberedende kurser for flygtninge og indvandrere (FIF-
kurser)

– Studerende har som en frivillig indsats for flygtninge 
etableret en lektiecafé

– Indsamling af vintertøj, legetøj mv. blandt VIAs 
medarbejdere

– Samskabelsesevent på Folkemødet på Bornholm med 
temaet ”Demokrati, dannelse, integration og sundhed”



VIAs flygtningeindsats
- eksempler på initiativer
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– Aftale med Dansk Flygtningehjælp om initiativer, der 
involverer de studerende og virksomhedspraktik på 
Campus Aarhus C – en lignende aftale er på vej på Campus 
Aarhus N, hvor studentervæksthus er i spil

– VIA er inviteret til samarbejde med Brabrand Boligforening 
– fokus på bolig, beskæftigelse, uddannelse og frivillig 
indsats

– Fundraising til projekter med fokus på flygtningeindsatsen 
– oversættelse af børnelitteratur, udvikling af film etc.



VIAs flygtningeindsats
- eksempler på initiativer
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– Kompetenceudvikling inden for byggebranchen - Horsens
– Socialt samvær omkring fodbold
– Udbud af kurser (AMU og IV-kurser) indenfor interkulturel 

vejledning og dansk som 2. sprog
– Etc.
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Forberedelseskursus for 
Indvandrere og Flygtninge (FIF)
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 Kurset er et fuldtidsstudium og strækker sig over ét 
studieår, dvs. 2 semestre.

 Forløbet er SU-berettiget og gratis for danske 
statsborgere samt udlændinge med permanent 
opholdstilladelse.

 Kursets formål er, at kursisterne opnår tilstrækkelig 
sproglig, kulturel og videns-mæssig baggrund til at 
kunne søge optagelse på de professionsbachelor-
uddannelser som VIA udbyder.



Flygtninges uddannelsesbaggrund
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Over halvdelen af de flygtning, der kommer har grundskolen 
som øverste uddannelsesniveau. Hver 6. har en gymnasial 
uddannelse som højeste uddannelsesniveau.



Målgruppen for FIF
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FIF henvender sig til flygtninge og indvandrere, 

 som ikke opfylder optagelseskravene til 
professionsbacheloruddannelserne.

 som gerne vil forberede sig til optagelse på en 
professionsbacheloruddannelse via ansøgning gennem 
kvote 2 og en realkompetencevurdering.

 som kan forstå, tale læse og skrive dansk på et niveau, 
der gør det muligt at følge kurset, som foregår på dansk.



FIF i VIA
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 Pædagoguddannelsen i Aarhus har udbudt i 25 år

 Pædagoguddannelsen i Holstebro har udbudt siden 
september 2011. 

 I perioden fra 1999-2008 har socialrådgiveruddannelsen 
– og senere i samarbejde med lærerseminariet i Aarhus. 

 Fra februar 2017 er det planen, at der udbydes forløb på 
campus Aarhus, Holstebro, Viborg, Randers og Horsens, 
som retter sig mod alle udbudte uddannelser.



Kommunerne og FIF
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 Samarbejde omkring praktikpladser – i nogle tilfælde 
med fokus på sprogudvikling.

 Formidling af  informationsmateriale om FIF-kurset til 
jobkonsulenter og integrationsvejledere og relevante 
kommunale samarbejdspartnere.

 Afvikling af  informationsmøder for 
jobkonsulenter/integrationsvejledere.



Læs mere 
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Undersøgelse af flygtninges uddannelsesbaggrund:
https://www.Uibm.dk/nyheder/nyankomne-flygtninge-er-
lavtuddannede

VIA samarbejder med UCN, som har erfaringer med udbud af FIF, 
der retter sig mod flere uddannelsesområder:
https://www.ucn.dk/Files/Billeder/ucn/Uddannelser/FIF/FIF-
Studieordning-Hjørring.pdf

Studieordningens grundlag er:
Bestemmelser om Forberedelseskursus for indvandrere og 
flygtninge. Rettet den 11.10.94

https://www.uibm.dk/nyheder/nyankomne-flygtninge-er-lavtuddannede
https://www.ucn.dk/Files/Billeder/ucn/Uddannelser/FIF/FIF-Studieordning-Hjørring.pdf
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VIA som organisation

– Udvikling af professionelle og deres 
arbejde

– Målrettet  brancher i den private og 
offentlige sektor.

– Samarbejder med region, kommuner, 
institutioner og virksomheder om 
kompetenceforløb og projektudvikling

– Forsknings-og udviklingscentre

– Fokus på det tværprofessionelle og det 
tværfaglige samarbejde

– Åbne hold og skræddersyede forløb

via.dk/efter-og-videreuddannelse
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VIA Efter- og 
videreuddannelse
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 Diplom

 AMU

 Konsulentydelser

 Kurser, konferencer, 
temadage

 Netværk

 Forskning og udvikling 
(funding)

EVU-aktiviteter
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 Dansk som andetsprog, basis 40 
dage

 Den personlige uddannelses- og 
jobplan, 2 dage

 Interkulturel kompetence i 
jobudøvelsen, 3 dage

 Introduktion til det danske 
arbejdsmarked, 3 dage

 Jobrelateret fremmedsprog med 
basalt ordforråd, 5 dage

AMU uddannelser til 
flygtninge, efteråret 2016
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 Interkulturel pædagogik (flere 
udbudt i efteråret)

 Dansk som andetsprog

 Tosprogethed og 
andetsprogstilegnelse

 Andetsprogspædagogik

 Interkulturel vejledning 

 Perspektiver på æresrelaterede 
konflikter

 Teoretiske perspektiver – udsatte 
etniske familier. Helt nyt modul i 
socialt arbejde i minoritetsfamilier

Diplommoduler for 
fagprofessionelle
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Om modtagelse af 
flygtningebørn og –familier i 
dagtilbud: Tre temaer

• Stress og traume

• De sproglige udfordringer

• Flygtningebaggrund og 
forældresamarbejde

Hvert tema afvikles på tre 
adresser i løbet af september til 
oktober

http://www.via.dk

Fyraftensmøder
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VIAs styrkepositioner

 Ledelse og forandring

 Mangfoldighedsledelse

 Frivillighed

 Kulturforståelse på arbejdspladsen

 Interkulturelle perspektiver på 
beskæftigelsesindsatsen

 Innovation – metoder og værktøjer 

 Facilitering af innovative processer 

 Uddannelse af 
innovationsambassadører

www.via.dk

Ledelse, innovation 
og beskæftigelse 

http://www.via.dk/


linje(r)/ord i overskriften 
ved at markere teksten 

fonten 

‘Forøg/Formindsk listeniveau’ 
for at hoppe mellem niveauer 

21. juni 2016

25

Titel på præsentationen

• Arbejdsmarkedsforberedende 
aktiviteter og styrkelse af 
jobfremmende kompetencer 
(uddannelse og aktivering af 
asylansøgere på asylcentrene). 
(Udlændingestyrelsen)

• Andre folks børn: 
Flygtningefamilier og 
forældreskab i folkeskolen (VELUX 
fonden)

Projektansøgninger


