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BREFE - Boosting refugees' access to employment 
Initiativ støttet af Europa-Kommissionens Erasmus+- program (2018-2020). 
 

 
 

Værktøjskasse for sproglærere, sagsbehandlere og frivillige, der arbejder 

med flygtninge og nytilkomne 
 

 

Nu tilgængelig for fire lande: Danmark, Frankrig, Italien og Spanien på:  

www.brefe.eu.  

 

Hvem kan bruge denne værktøjskasse?  
 

Værktøjskassen er tiltænkt professionelle, der arbejder for at gøre det lettere 

for flygtninge og nytilkomne at komme i arbejde. 

 

Hvorfor skal I bruge denne værktøjskasse?  

Integrationen af voksne flygtninge og nytilkomne afhænger hovedsageligt af to faktorer: socio-lingvistiske 

færdigheder og beskæftigelse. Hvis sprog er nødvendigt for at finde et tilfredsstillende job, der er i 

overensstemmelse med deres evner og forventninger, styrker arbejdserfaring deres kommunikationsevner og 

letter social inklusion. Derfor skal sproglærere, vejledere, undervisere og sagsbehandlere arbejde tæt 

sammen for at gøre det lettere for flygtninge at få adgang til beskæftigelse. Mere samarbejde blandt 

eksperter og deling af praksis og operationelle værktøjer kan muliggøre en hurtigere og mere effektiv 

integration. Med hver deres ekspertise kan de øge indlæringsprocessen for flygtninge: 

 Sproglærere kan, mens de overfører sociale og sproglige 

færdigheder, formidle andre færdigheder, såsom metoder og 

værktøjer til selvpromovering f.eks. i forbindelse med en 

jobsamtale, værktøjer og teknikker til selv-læring. Mens de gør 

det, forbereder de og befrugter "jorden" for rådgivere og 

sagsbehandlere, der arbejder med henblik på jobplacering. En 

sproglærer kan muligvis bruge nogle redskaber til jobrådgivning 

til at forbedre sproglige og sociale færdigheder, der er nyttige 

på arbejdsmarkedet. 

 Jobvejledere kan styrke sprogfærdighederne til arbejde, mens de fokuserer på kompetencevurderinger 

og jobplaner. De kan give sproglærere information om arbejdsmarkedet, nøgleord, værktøjer og 

handlingsorienterede metoder, der skal bruges under sprogundervisningen. 
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Hvad kan BREFE-værktøjskassen bruges til? 
 

 Anvendelse af en multidisciplinær tilgang, hvor læringsmetoder kombineres med sprogundervisning, 

jobrådgivning, tværkulturel kommunikation, psykologiske metoder 

 Design og gennemførelse af passende tiltag med hensyn til flygtninges personlige historie under 

hensyntagen til og forbedring af hele deres migrationsproces (inklusive erfaringer fra før 

migrationen) 

 Tilpasning af flygtninges behov for at stå på egne ben hurtigt og for have adgang til arbejde 

 Styrke flygtninges læringspraksis med fokus på erhvervelse af det nationale sprog til arbejde 

 Udvikling af flygtninges nøglekompetencer "at lære at lære", hjælpe dem med at designe deres eget 

personlige læringsmiljø (understøttet af digitale værktøjer), så de kan erhverve værtslandets sprog i 

enhver formel, ikke-formel og uformel kontekst 

 

  

Hvad består værktøjskassen af?  
 
 

 Retningslinjer og metoder til at designe og implementere effective 

veje til arbejdsmarkedsinklusion  

 Praktiske redskaber for professionelle og brugere  

 Casestudier og udvalgte praksisser  

 Vidnesbyrd fra flygtninge og fra professionelle, der arbejder med 

flygtninge 

Vil du gerne afprøve BREFE-værktøjskassen?  

Der vil snart blive arrangeret workshops, der har til formål at 

overlevere retningslinjer og redskaber til alle, der kunne være 

interesserede. Kontakt os for at høre mere om program og 

tidspunkt.   

Hvem står bag BREFE?  
 

 

 Greta du Velay, Le Puy-en-Velay (France)  

www.velay.greta.fr 

 Ceipiemonte Scpa, Torino (Italy)  

www.centroestero.org 

 Foreningen Nydansker, Copenhagen (Denmark) 

www.foreningen-nydansker.dk 

 Solidaridad Sin Fronteras, Madrid (Spain)  

www.ssf.org.es 

       

 
 

 

 

  

Visit our web site: http://www.brefe.eu 
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