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SAMARBEJDE MELLEM DET 

LOKALE RØDE KORS CENTER 

OG KOMMUNEN 

 

1. Kommunen og Røde Kors 

definerer i fællesskab, hvilke 

elementer, som skal 

indeholdes i samarbejdet 

 

2. Røde Kors rekrutterer 

deltagere blandt 

asylansøgerne. 

 

3. 7 ugers introforløb startes: 

 

 Røde Kors underviser 3 

dage om ugen i 

arbejdsmarkedsrettet 

dansk 
 

 Kommunen underviser 2 

dag om ugen i introduktion  

til kommunen, CV 

skrivning, 

arb.markedskultur, lokale 

beskæftigelsesmuligheder, 

virksomhedsbesøg. 
 

4. Deltager placeres i 

virksomhedsforløb via 

kommunens og evt. Røde 

Kors' netværk. 

  

5. Støtte og opfølgning ydes af 

Røde Kors (før 

opholdstilladelse) og 

kommunen (efter 

opholdstilladelse) 

 

6. Ved opholdstilladelse 

håndterer Røde Kors 

kommunikation med 

Udlændingestyrelsen om 

boligplacering i kommunen. 

 

  

 
 
 

 

 

 

      (fortsættes) 

 

FAST TRACK TIL INTEGRATION 
 KOMMUNENS INTEGRATIONSINDSATS I ASYLFASEN 

 

Fast Track til integration er kommunens mulighed for at tage 

forskud på god og beskæftigelsesrettet integration for den nye 

borger, og asylansøgerens genvej til hurtig beskæftigelse.  

 

Fast Track er for asylansøgere, som er beskæftigelsesparate og 

ønsker boligplacering i samarbejdskommunen hvis opholdstilladelse 

gives. Derfor kan den kommunale indsats begynde allerede i 

asylfasen. 

 

Samarbejdet er baseret på en tidlig beskæftigelsesindsats som 

fortsætter ved opholdstilladelse. Andre elementer kan være en 

indsats for integration i det lokale civilsamfund eller tidlig opstart af 

sprogskoleforløb (se muligheder på næste side). 

 

Baggrunden for Fast Track 

I begyndelsen af 2015 påbegyndte Vejle Kommune, LG Insight og 

Røde Kors et samarbejde om at udvikle og implementere den 

succesrige branchepakke-model allerede i asylfasen. Hidtil har to 

hold af asylansøgere fra det lokale center i Jelling gennemført to 

forløb med positive resultater. Her er alle deltagere overgået til 

kommunen i igangværende praktikforløb, og flere med udsigt til 

ordinær beskæftigelse. Derudover har deltagerne opstartet 

sprogforløb på det kommunale sprogcenter. 

 

 

LG Insights evaluering af Fast Track til integration kan fremsendes 

efter ønske. 
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KONTAKT 
Har du spørgsmål eller vil du 

gerne i gang med Fast Track i 

din kommune kan du kontakte:   

 

Strategi- & Udviklingschef 

Kasper Koch 

2276 2525 

kpk@redcross.dk  

 

Projektleder 

Marie Larsen 

2496 6419 

marl@redcross.dk 

 

Afdelingschef, Jobcenter Vejle 

Karen Hvid Vestergaard 

2937 9658 

kahve@vejle.dk 

 

Læs mere om Fast Track i KL's 

inspirationskatalog om 

'Kommunale veje til god 

integration': 

http://www.kl.dk/ImageVaultFil

es/id_76069/cf_202/Kommunal

e_veje_til_god_integration.PDF 

 

 

Find mere om Branchepakker 

her: www.lg-insight.dk  

 

 

”For Vejle Kommune har 

samarbejdet med Asyl 
Center Jelling betydet at 

deltagerne er forberedte 

på det danske 
arbejdsmarked, inden 

boligplacering i Vejle og at 
deres forventninger om at 

være hurtigt på vej til 
selvforsørgelse 

understøttes allerede i 
asylfasen” 

 
Karen Hvid Vestergaard, 

afdelingschef i Jobcenter Vejle,  

 

 

 

 

Tidlig beskæftigelsesindsats 

 
Fast Track samarbejdet tilpasses de lokale arbejdsmarkedsforhold.  

I et introduktionsforløb på asylcentret, afviklet i et samarbejde 

mellem Røde Kors og kommunen, modtager Fast Track deltageren 

information omkring lokale beskæftigelsesmuligheder, og 

påbegynder herefter virksomhedsforløb.  

Tidlig sprogindsats 
 

Som en del af Fast Track kan indtænkes en tidlig start på det lokale 

sprogcenter. Asylansøgerne modtager sprogundervisning hos Røde 

Kors, men de erfarede fordele ved tidlig sprogcenter-opstart, er en 

naturlig fortsættelse af dansk-uddannelsen ved ophold og en daglig 

færden i lokalsamfundet. 

 

 

 

Tidlig civilsamfundsindsats 
 

Gennem Røde Kors´ integrationsprojekt Venner Viser Vej får Fast 

Track deltagerne formidlet kontakt til en frivillige, som kan hjælpe 

med introduktion i lokalsamfundet. Den tidlige viden om 

boligplacering, giver nye muligheder for at danne relationer inden 

sagsafgørelse. 

 

Tilpasning lokale behov og muligheder 
 

Som en del af et Fast Track samarbejde, finder det lokale Røde Kors 

center og kommunen i samarbejde ud af, hvilke behov og 

muligheder der er. Kan børnene integreres tidligt i offentlige 

institutioner? Kan de lokale sportsforeninger tilbyde pladser? Der er 

mange muligheder, og så længe det giver mening for 

asylansøgerens hverdag, ventetid og integration, er Røde Kors klar 

til at tage en dialog. 

                           

 

Fast Track samarbejdsflader 

mailto:anjor@rodekors.dk

