
IGU - to fluer med ét smæk
Det er kommunernes opgave at integrere de mange nye flygtninge. Beskæftigelse er 
afgørende for integrationsprocessen og kommunernes økonomi ikke blot nu -  men især 
på længere sigt. 

IGU er en mulighed for både at få flygtninge og tokulturelle 
medarbejdere i daginstitutionerne i beskæftigelse, samt at få  
kompetente medarbejdere inden for ældreområdet.
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Hvad er IGU?

IGU står for Integrationsgrunduddannelse 
og er et resultat af trepartsforhandlingerne 
i foråret 2016. Det er en toårig grunduddan-
nelse, der svarer til  EGU for danskere. 

Uddannelsen består af 80 ugers praktik og 
20 ugers skoleundervisning.

Hvem kan deltage? 
Flygtninge og familiesammenførte til flygt-
ninge, hvis kvalifikationer endnu ikke opfyl-
der kravene på det danske arbejdsmarked 
og: 

• Er mellem 18-40 år

• Har været under 5 år i landet

Hvad er målet?

At opkvalificere til:

• Ordinær erhvervsuddannelse, her soci-
al- og sundhedshjælper og pædagogisk 
assistent

• Beskæftigelse

Målrettede praktikforløb

Praktikken udgør størstedelen af uddannel-
sen. IGU-praktikanten bliver ansat af kom-
munen.

Praktikken kan placeres  
i blokke eller kombineres med  
sideløbende fagunderstøttende danskunder-
visning. 

Det lange praktikforløb med sideløbende 
faglig og sproglig opkvalificering betyder, 
at IGU-praktikanterne lettere kan indgå i 
teams, end hvis der blot er tale om kortvari-
ge praktikker.

Faglig undervisning

Det er lovpligtigt, at alle IGU-forløb omfat-
ter arbejdsmarkedsuddannelser. 

På baggrund af vores mangeårige erfaring 
med kurser og uddannelse til ældresektoren 
og det pædagogiske område, har vi udvalgt 
introducerende kurser, som er grundlæg-
gende for at arbejde. Kurserne kvalificerer 
til optagelse på grundforløbet på social- og 
sundhedsuddannelsen og pædagogisk assi-
stent.

Vi tilrettelægger undervisningen specielt for 
flygtninge, og dansk som andetsprog indgår 
som en integreret del. Vi tilbyder desuden 
dobbeltlærer-dækning i op til 33% af tiden. 

I danskundervisningen indgår også kultur på 
arbejdsmarkedet. Danskundervisningen vil 
lede frem til adgangsprøver til en erhvervs-
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uddannelse.

IGU er en ny uddannelse, som er under 
udvikling. 

Vi vil derfor i samarbejde med jer udvikle en 
fleksibel uddannelse afpasset praktikplads 
og flygtningens faglige og sproglige niveau. 

I uddannelsen er der løbende optag og indi-
viduelle kompetencevurderinger, hvor eleven 
kan udsluses til en erhvervsuddannelse, når 
han/hun er klar.

Økonomiske konsekvenser for kom-
munen

Flygtningene skal ansættes og skal have 
elevløn svarende til EGU i praktikken og 
uddannelsesgodtgørelse i skoleperioderne.

• Uddannelsesgodtgørelse refunderes af 
staten 

• Ingen udbetaling af integrationsydelse

• Al undervisning finansieres af staten 

• Resultattilskud hvis flygtninge kommer 
i arbejde eller uddannelse indenfor 3-5 
år 

• Berettiger til dagpenge efter endt ud-
dannelse

• Færre vejledningssamtaler og vejled-
ning

Mentorstøtte

Integrationslovgivningen muliggør frikøb af 
medarbejdere eller eksterne konsulenter til 
mentorstøtte til indslusning og fastholdelse 
af flygtninge. Der er ligeledes mulighed for 
finansiering af mentorkurser. 

Læs mere...

Find mere information på Kommunernes 
Landsforenings hjemmeside: www.kl.dk - 
søg efter ansættelser af IGU-praktikanter i 
kommunalt regi.

På www.uibm.dk, som er Udlændinge-, 
Integrations- og Boligministeriets hjemme-
side, kan du finde information om IGU samt 
blanketter til arbejdsgiver.

Kontaktperson

Annie Nielsen 
Flygtningekoordinator

Annie kan træffes på telefon 61 96 06 55 
eller på ani@sosuranders.dk

mailto:ani@sosuranders.dk

