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Livslang læringsplan 

 

 

Formålet med en livslang læringsplan er at give flygtninge et redskab til at danne overblik over 
aktiviteter med et læringsperspektiv, der vil komme dem til gode i resten af livet – særligt med 
henblik på de aktiviteter, der måtte fremme integrationen af flygtninge i det pågældende værtsland. 
Tilegnelsen af ny viden om værtslandets samfundsforhold og sprog er helt afgørende for at sikre en 
vellykket beskæftigelsesindsats på integrationsområdet, og derfor bør flygtningen stille følgende 
spørgsmål til eget kompetenceniveau: 

 Hvilke generelle kvalifikationer og kompetencer bør jeg tilegne mig for at kunne komme i 
beskæftigelse i værtslandet? 
   

 Hvilke kompetencer kræver det specifikke type job, som jeg drømmer om at beskæftige mig 
med i værtslandet? 

 
 Hvordan opnår jeg disse kvalifikationer og kompetencer? 

 
 Hvor lang tid vil det tage at opnå disse kvalifikationer og kompetencer, og hvordan skal jeg 

strukturere min hverdag for at komme i mål?     

Udarbejdelsen af en livslang læringsplan kan foretages af sagsbehandler med aktiv inddragelse af 
flygtningen selv. Indledningsvist skal flygtningen opfordres til at reflektere over egne kompetencer, 
der måtte stamme fra personlige, uddannelsesmæssige eller arbejdsrelaterede erfaringer. 
Samtidigt bør flygtningen selv forsøge at pege på de manglende erfaringer og kompetencer, som 
vedkommende bør træne for at udvide sine muligheder for fremtidig ordinær beskæftigelse. Denne 
øvelse involverer udpegningen af følgende elementer: 

 Allerede opnået viden og kompetencer – med henblik på muligheder/ønsker for specifikke 
branchetyper ved beskæftigelse 

 
 Viden og kompetencer som skal opnås (Læringsmål) for at realisere egne ønsker for fremtidig 

beskæftigelse 
 

 Erkendelse af hvor langt flygtningen måtte være fra at opnå disse læringsmål  
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For at systematisere evalueringen af ovennævnte punkter kan sagsbehandler og flygtning med 
fordel benytte sig af et refleksionsskema med en vurderingsskala. Dette giver et klart overblik over 
flygtningens nuværende status i forhold til kompetencer samt behovet for yderligere læring for at 
komme i mål. Skemaet tilpasses den enkelte flygtnings situation og kan se ud på følgende måde (her 
med et eksempel på en flygtning, der ønsker at arbejde inden for detail og samtidigt har brug for at 
forbedre sine sproglige evner): 
 

Læringsmål Årsager Nuværende 
viden (1-5) 

Videns 
behov (1-5) 

Kompetencegab 

At være i stand til at 
forstå og tale sproget i 
værtslandet på et 
tilstrækkeligt niveau 

De fleste arbejdspladser 
kræver både 
kommunikative og 
sociale kompetencer, 
hvor sproglige evner er 
en forudsætning 

2 5 3 

At lære 
brancherelaterede 
ord og begreber fra 
detailbranchen  

Jeg ønsker at arbejde i 
detailbranchen og bliver 
derfor nødt til at kunne 
forstå og bruge 
branchespecifikke ord 
og begreber  

1 3 2 

etc. … … … … 

 

Foruden læringsmålene såvel som årsagerne dertil, er det vigtigt at lægge mærke til 
vurderingsskalaen i tredje og fjerde kolonne. Her kan sagsbehandler og flygtningen ved hjælp af 
målbare tal angive flygtningens nuværende vidensniveau og for den viden, der skal opnås for at 
komme i mål. Den sidste kolonne angiver det kompetencegab, der måtte være mellem nuværende 
vidensniveau over for det egentlige videns behov. Formålet er at reducere dette gab, og skemaet 
kan derfor med fordel benyttes som en progressionsværktøj gennem den løbende sparring mellem 
sagsbehandler og flygtning.  

Ovennævnte refleksionsskema bør suppleres af den konkrete og praktiske læringsplan for 
flygtningen. I forlængelse af eksemplet fra første skema kunne den livslange læringsplan se ud som 
følger: 

Kompetencemål Aktiviteter Tidsramme Støtte/Ressource-
behov 

 Relation til 
beskæftigelse 

Forbedre 
sprogevner 
generelt i forhold 
til sproget i 
værtslandet – 
Gerne op til et 
niveau svarende 
til B2 på den 

Gennemfør 
sprogundervisning 
på de lavere 
niveauer, således 
at man får 
mulighed for at 
tage kurset 
svarende til det 

Max 3 år – 
Afhænger af ens 
niveau på forhånd 

- Etablering af 
socialt netværk med 
sprogkyndige fra 
værtslandet 
- Støtte fra familien 
i forhold til at 
acceptere brugen af 
tid og ressourcer, 
som kæves for at 

B2 defineres som 
et niveau, hvor 
vedkommende er 
blevet i stand til at 
forstå og 
kommunikere 
uden besvær med 
sine omgivelser 
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europæiske 
CEFR-skala 

europæiske B2 
niveau 

gennemføre et 
undervisningsforløb 

Opnå kendskab 
til 
branchespecifikk
e ord og 
begreber inden 
for detail 

- Deltag i 
sprogundervisning 
med et 
branchespecifikt 
fokus – 
eksempelvis som 
led i 
virksomhedsprakti
k 

- 
Virksomhedsprakti
k i en detail 
forretning 

- 15 
undervisningstime
r i sprog 

- 13 ugers 
virksomhedsprakti
k 

- Kontakt til 
relevant 
detailforretning 

- 
Detailforretningens 
prioritering af 
sprogundervisninge
n samt 
medarbejdernes 
lyst og evne til at 
træne 
brancherelateret 
sprog i hverdagen 
med vedkommende 

- Evne til at bruge 
fagspecifikt sprog 
inden for 
detailhandel 
- Arbejdserfaring 
fra 
virksomhedsprakti
k i en 
detailforretning 

etc… … … … … 

 

Den livslange læringsplan bygger videre på refleksionsskemaets læringsmål ved at danne overblik 
over den praktiske implementering, der skal til for at nå disse mål. Det peger på konkrete aktiviteter, 
som flygtningen skal foretage sig for at minimere kompetencegabet i refleksionsskemaet – således 
for at øge chancerne for at komme i beskæftigelse. Det giver overblik over hvor lang tid, den 
konkrete aktivitet formodes at blive færdiggjort på samt den nødvendige støtte, der kræves for at 
kunne gennemføre aktiviteten.  

Ud over de allerede anførte kategorier for den livslange læringsplan kan sagsbehandler evt. overveje 
at udvide med følgende indhold: 

 En udvidelse af aktiviteter og mål med henblik på deres tidsspænd: Kortsigtede aktiviteter, 
langsigtede mål etc. – således for at organisere aktiviteterne og målene så præcist som 
muligt i forhold til rækkefølge 
 

 En kolonne for de specifikke institutioner eller aktører, der måtte indgå i aktiviteten 
 

 Allerede eksisterende kompetencer og erhvervserfaring, der måtte udgøre en rettesnor for 
valget af aktiviteter og drømme for fremtidig beskæftigelse. Den livslange læringsplan kan 
med fordel suppleres af ’Jobplanen’ som beskrevet i afsnittet: ”Innovative redskaber som 
flygtningen kan bruge til at monitorere egen læring og til at give udtryk for ønsker og 
forventninger for fremtidig beskæftigelse”.  

 

Endeligt skal sagsbehandler og flygtningen i fælleskab vurdere, hvor meget samarbejde der er behov 
for i forhold til udfyldning af planen. Er der tale om en løbende proces, hvor sagsbehandleren og 
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flygtningen mødes jævnligt for at evaluere og måle fremskridt, eller skal planen udelukkende 
fungere som et værktøj, som flygtningen selv kan arbejde med på længere sigt efter de første 
konsultationer? 
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