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Hej 
 
Hermed høringssvar fra OvenPå  
 
Det er vurderingen, at en nedlukning ikke vil spare Haderslev kommune penge,  men med ret stor 
sikkerhed vil koste væsentligt mere andre steder i organisationen. 
  
Vedhæftet er en konsekvensbeskrivelse af lukning af OvenPå udarbejdet af leder Niels S. Ravn samt 
en opdateret beskrivelse af indsatsen udarbejdet i forbindelse med Job og 
Integrationsambassadørprojektet i Integrations- og ModtageCentret 
 
 
Med venlig hilsen  
Maria Hurup Sigurdson 
Afdelingsleder, Integrations- og ModtageCentret, Rehab og Ressourceforløb, Projekter og Styring 
 

 
Haderslev Kommune 
 
Østergade 48 - 6100  Haderslev 
Direkte telefon: 61128113 
mhsi@haderslev.dk 
www.haderslev.dk  

 

 

Haderslev Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. 
Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, kan du kontakte afsenderen af denne mail, som vil hjælpe dig videre. 
Du kan læse mere om dine rettigheder på https://www.haderslev.dk/databeskyttelse 

Fra: Niels Stigaard Ravn  
Sendt: 28. juni 2019 10:52 
Til: Maria Hurup Sigurdson 
 
Emne: Hørringssvar OvenPå  
 

 



Konsekvensbeskrivelse ved lukning af 
Værestedet OvenPå 

 
 

Livshistorier med OvenPå som medspiller 
 
Case 1 
En PTSD-ramt kvinde midt i 50’erne havde hidtil siddet isoleret i sin lejlighed. Kun 
hyppige lægebesøg har bragt hende ud af lejligheden, og hun har været afhængig af 
ledsagelse. Hun har ikke kunnet profitere af tilbud om danskundervisning eller af andre 
tilbud. Hendes danske sprog er derfor minimalt. Via sin søns tilknytning til Verdande 
blev hun introduceret til værestedet. Det første besøg bestod af en kop te; det andet 
besøg blev starten på et syprojekt. Kvinden kommer nu regelmæssigt to gange om ugen. 
Hun sidder altid med overblik over lokalet og følger nøje med i, hvad der sker. Hun ser, 
hvad andre laver, og går så gerne selv i gang. Hun er meget interesseret i kontakt og 
har, på trods af sit begrænsede danske sprog, en utrolig kommunikationsevne. Efter et 
halvt år i værestedet har hun ytret ønske om at lære dansk. Hun er to gange kommet 
med friskbagte gifler. Det er et godt eksempel på hendes gode og tillidsfulde kontakt 
til OvenPå, og på hendes hjælpsomhed. I forbindelse med et strikketøj ønskede hun at 
bytte strikkepinde med medarbejderen. Hendes varme latter, da hun konstaterede, at 
strikkehastigheden ikke var afhængig af pindene men af de strikkende hænder, fortalte 
med al tydelighed, at hun har genfundet nogle af sine glemte ressourcer – humor, 
nysgerrighed og tillid. 

 
Case 2 
En mand midt i 30erne kommer fra en lille minoritet i hjemlandet og har derfor ikke 
andre ligesindede i Haderslev og har deraf et meget lille netværk. Han er kommet i 
værestedet igennem flere år. Han har altid givet udtryk for at han vil have et arbejde, 
så han kan klare sig selv. Han har haft en god kontakt til et par som er frivillige i 
Ovenpå, som har inviteret ham hjem til sig, og de har derfor fået en rigtig god relation. 
Han har haft et stort behov for at få en forklaring og for at kunne forstå nuancer i det 
danske sprog samt reflektere over vores talemåde. Ligeledes en interesse for det nye 
samfund han er kommet til. 
Han giver udtryk for, at vejen for ham til en god tilværelse i DK er igennem 
uddannelse. Han går derfor i gang med den lange vej via sprogcenteret, VUC og EUC syd 
for at blive elektriker. 
Det er ikke bare lige til, idet der er mange faldgruber, når man er ny i DK og ikke får 
alle ting med i det effektive danske samfund. 
Han har flere gang været ved at stoppe, når det ikke flasker sig, som han havde 
forventet, bl.a. har han ikke fået en praktikplads, og når man ikke har kørekort, skal 
der stor planlægning til, når man fx skal være vikar i Bolderslev i fritiden.  Han har 
benyttet værestedet til at få vendt tingene, fået forklaringer af nogle, som har tid til 
at lytte til ham. 
Vi ved ikke, om det bliver en ”happy end”, men den rolle, værestedet og de frivillige 
har haft i forløbet, har uden tvivl været vigtig og givende for hans integration og 
vedholdenhed ift. uddannelse og beskæftigelse.  



 
Case 3 

En ung fyr først i 20 erne startede i OvenPå ikke lang tid efter han var blevet 
boligplaceret i Haderslev. Første gang han kom i OvenPå, var han meget opsat på at 
skulle på højskole. Han havde hørt, at det ville være et godt sted, hvor hans dansk 
kunne blive bedre. Han virkede utålmodig og skeptisk overfor systemet. Han brugte 
OvenPå til at spare med, men syntes at det var et sted for gamle mennesker. 
 
Han fik først grønt lys til højskole året efter. I mellem tiden begyndte han at komme 
regelmæssig i OvenPå efter undervisningen på sprogcenteret.Han brugte stedet på 
mange forskellige måder.Han havde nogle praktiske opgaver i syværkstedet, hvor han 
var meget åben for at lære. Han er meget kreativ og lavede fx maskinbroderet navn på 
en vens og hans egen kampdragt til taekwondo.  
 
Han fandt hurtigt ud af at man sagtens kunne være sammen med ”voksne” og hygge sig 
på tværs af køn, alder og etnicitet. Han brugte også stedet til at snakke om sit nye liv i 
DK på godt og ondt. Deltog også en gang i mellem i aftensmaden om tirsdagen, ” maden 
smager meget bedre når man har nogle at spise sammen med”. 
 
Han blev også guidet ind i foreningsarbejde, idet han gerne ville være frivillig i sin 
teakwondoklub. Han deltog i weekendture og frivilligt arbejde på Kløften Festival med 
klubben. 
 
To dage efter at højskolen slutter, kommer han glad op i OvenPå og hilser på og 
fortæller os ”gamle” om tiden på højskole. Han startede efterfølgende op på VUC og er 
dermed videre i uddannelsessystemet 
 
 

Hvorfor et værested for sårbare og udsatte nydanskere?  
OvenPå åbnede i januar 2012 vha. finansiering fra puljen til frivilligt socialt arbeje 
(PUF). Efterfølgende er Værestedet OvenPå overgået til eget driftsbudget.  
 
Ideen om et værested til sårbare og udsatte nydanskere opstod på en tværfaglig 
kommunal konference i november 2010. De ca. 90 deltagerne var repræsentanter for 
distriktspsykiatrien, socialpsykiatrien, bosteder, sagsbehandlere fra EB, VS og BF, 
visitation, praktiserende psykologer og læger, IMC, RCT, Oasen og Verdande. 
 
På konferencen fremgik det, at der i Haderslev Kommune var et stort behov for tilbud til 
nydanske borgere i social isolation og med et stort behov for trygge rammer, støtte og 
praktiske erfaringer og oplevelser for på sigt måske at kunne indgå i nogle af de 
eksisterende tilbud i Haderslev.  
 

Målgruppen for værestedet OvenPå 
Målgruppen i OvenPå er sårbare og udsatte nydanskere. Man kan være sårbar og udsat på 
mange planer, hvad enten det drejer sig om, at man ingen relationer eller netværk har 
og/eller man har psykiske problemstillinger som angst, depression eller post traumatisk 
stress (PTSD) efter oplevede krigshandlinger i hjemlandet.  



 
Fælles for målgruppen er, at de anvender OvenPå til enten at få hjælp til konkrete 
problemstillinger, eller for at bryde den isolation, som ellers invaderer deres hverdag og 
nemt fastholder dem i lukkede og parallellignende samfundsstrukturer.    
Værestedet ”OvenPå” er et åbent og frivilligt være- og aktivitetstilbud, hvor en fast 
tilknyttet deltidsmedarbejder og en gruppe af frivillige, under Dansk Flygtningenet, i 
samskabelse faciliterer mulighed for: 

· samtale og samvær (nydanskere møder ”gammel” danskere og alle går klogere 
derfra)  

· netværksdannelse (netværk opstår på tværs af kulturer, religion og køn) 
· fælles oplevelser (udflugter ud af huset i lokal området) 
· kreativ udfoldelse (syværksted, håndarbejde og håndværk) 
· motion (gåture, bordtennis og havearbejde)  
· fisketure 
· kulturmøde (danske højtidsfester, sangaftener og besøg af lokale kulturelle 

steder) 
· åben rådgivning  
· jobsøgningshjælp 
· Internetadgang (hjælp til digitaliseringen) 
· støtte på vejen til foreningslivet for både børn og voksne  
· Vejviser – Hvor går man hen med sine problemer? 

 
OvenPå er for nogle af brugerne det eneste ”tilbud”, de er istand til at tage del i. Det 
drejer sig både om borgere i og uden for beskæftigelse samt førtids- og 
folkepensionister. Placeringen af OvenPå midt i byen gør, at der er en jævn fordeling af 
brugere fra både Varbergparken, sydbyen og nabobyerne i kommunen. Etniciteten er 
fordelt på stort set alle repræsenterede nationaliteter i kommunen.     
 

Integration foregår på mange plan 
OvenPå arbejder i hverdagen på at være brobygger ift.integration i det danske samfund 
og medspiller ift.at give sårbare og udsatte nydanskere den hjælp til selvhjælp, der 
giver dem mulighed for at udvikle en forståelse for danske værdier og samværsformer 
samt for hvordan det danske samfund fungerer ud fra begreber som f.eks.: 

Ret og pligt  
Demokrati 
De brede skuldre skal bære mere end de mindre brede  
Hvorfor er praktik ikke bare gratis arbejdskraft for virksomheder?  

I OvenPå er der den tid og ro der skal til, for at dialogen kan medvirke til at modne og 
afklare nye forståelser og adfærdsmønstre.   

 
Samskabelse med frivillige    
Samskabelse med frivillige har i alle årene været det væsentligste fokuspunkt. Derfor 
har der fra starten været inversteret mange resourcer i at rekrutterer ressourcestærke 
frivillige, som både kan fungere som brobyggee men også som rollemodeller.  
Netop mangfoldigheden af OvenPå´s frivillige er en styrke ift.at skabe en god og 
meningsfuld kontakt til målgruppen. Forskelligheden understøtter bredden i 



kontaktfladen til de fritidstilbud, som findes i lokalsamfundet. De frivillige er primært 
etniske danskere, men der er også resourcestærke nydanskere.  
 
Det har igennem tiden lykkedes os at rekruttere frivillige med baggrund som f.eks: 
 
- Pensioneret jurist med speciale i flygtninge og indvandrere som igennem de 

seneste 5 år ugentligt har tilbudt 2 timers juridisk bistand i alt fra 
opholdstilladelser og familiesammenføring til civilretslige problemstillinger. 
 

- Efterløner og tidligere teamleder i løn/personale Haderslev Kommune som på en 
særlig måde har kunnet bidrage med hjælp til selvhjælp ift. digitalisering (e-
boks, jobnet, nem-id, netbank, forældreintra osv.), løn- og ansættelsesforhold og 
skat.  
 

- Tidligere sproglærer som på en særlig måde har kunnet byde ind med 
lektiehjælp og fokus på at træne ”hverdagsdansk”  
 

- Tidligere mellemleder i en lokal Sparekasse der som efterlønner byder ind med 
konkret økonomisk rådgivning ift. skat, budget, netbank og generrelle økonomiske 
spørgsmål. 

 
- Pensionerede folkeskolelærere som på en særlig måde har kunnet byde ind med 

viden om samfundet og træning af hverdagsdansk 
 

- Pensioneret seminarieunderviser som på en særlig måde har kunnet byde ind 
med vejledning ift. studieretning, samfundsforståelse og fokus på sprogudvikling.  

 
- Ung social- og sundhedsassistent som med sin faglige baggrund har fungeret som 

rollemodel og sparringspartner ift. at vælge den uddannelsesrretning. 
 

- Frivillig med ”bruger” baggrund som på trods af egne udfordringer, over tid har 
formået at komme videre i livet og herigennem efterfølgende som rollemodel kan 
hjælpe andre med den viden og erfaringer som hun har tilegnet sig.      

 
Vi oplever, at det at ”samskabe” et ”relationsrum” som OvenPå sammen med frivillige 
på mange måder bidrager til en værdi for både nydanskere og frivillige. Det at mødes i 
øjenhøjde og uden ”dagsordener” gør, at dialogen er mere fri og åben og bidrager til, at 
alle går derfra med en større forståelse af hinanden. På den måde skabes den ”gode 
historie” i de netværk, som man bevæger sig i.  
Frivillige kan mange ting som professionelle ”hænder” ikke kan. Det betyder, at den 
relation, som opstår i værestedet ikke er begrænset til kun at udfolde sig der men kan 
overføres til venskaber eller forenings- og fritidsaktiviteter for de nydanske borgere og 
deres familier.   

 
 
 
 



Hvilken effekt generer OvenPå: 
 
OvenPå reducerer henvendelser til de kommunale sagsbehandlere, ydelsessystemet, 
sundhedssystemet samt borgerservice generelt.  
 

OvenPå´s frivillige yder en særlig hjæp og vejledning ift. økonomi, juridiske spg. ift. 
opholdstilladelser m.m., dansk sprogstilegnelse, digitalisering, netværksdannelse og 
meningsfyldt aktivitet som det ikke er muligt at få andre steder. Det gør de særligt 
sårbare og udsatte nydanskere i stand til bedre at kunne få en hverdag til at fungere og 
dermed integrerer sig bedre. 
 
OvenPå fungerer også som praktiksted for særligt udsatte og sårbare gruppe af nydanske 
borgere.  
 
OvenPå tilbyder i særlige tilfælde myndighedssagsbehandlere ”SKAL-forløb” til borgere, 
som har brug for at træne basale fremmøde færdigheder. Her registreres borgerens 
fremmøde, og sagsbehandler har mulighed for at få tilbagemelding på forløbet.  
 
OvenPå har igennem tiden bidraget med mange afklaringsprocesser ift. hvilket job eller 
hvilken uddannelse man som ny i Danmark skal vælge ved stille og roligt over tid og 
gennem dialog at snakke sig frem til en afklaring på, hvad fremtiden skal bestå af. 
OvenPå´s medarbejder og frivillige har med stor succes været med til at skabe et ”rum” 
for italesættelse af de forhindringer som kan stå i vejen for at nå personlige mål ift. job, 
uddannelse, familie eller fritidsliv. På den måde kan risikoen for at disse forhindringer 
”vælter læsset” minimeres. 
 
OvenPå bidrager med sproglig dansk træning gennem hverdagsbrug af sproget i 
samværet med de frivillige og andre nydanskere.  
 
OvenPå´s medarbejder og frivillige har stor succes med at skabe den for forståelse, der 
er nødvendig for at særligt de sårbare og udsatte nydanskere bliver trygge nok til at 
integrere danske værdier, normer og samværdsformer i deres liv i Danmark.  
 
OvenPå´s medarbejder og frivillige har igennem tiden introduceret mange nydanskere til 
det lokale foreningsliv i Haderslev Kommune til f.eks. fodbold, bordtennis, fiskeri, 
bridge og mange andre.  
 
OvenPå er som værested med til at bryde isolationen for særligt de sårbare og udsatte 
nydanskere og dermed inkludere dem i et fællesskab, som støtter dem i en større og 
større grad af mestring af livet som borger i Danmark. 
 
OvenPå´s ramme og aktiviteter gør det muligt i hverdagen at komme ud af eget hjem og 
deltage i meningsfyldte aktiviteter som syning, håndarbejde og håndværk.  
 
OvenPå formidler dansk kultur gennem sangaftener, højtidsfester og besøg på lokale 
”kulturskatte” som museumer, Jels vikingespil, udflugter i lokalområdet og meget 
andet.  
   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAKTA 

40-60 nydanske borger benytter ugenligt OvenPå  
30 timers deltidsansat pædagogisk medarbejder 

12-15 frivillige er konstant koblet på OvenPå´s vagtplan 
 

Åbningstider 
Mandag 12.00 – 16.00 
Tirsdag 12.00 – 17.00 
Onsdag 12.00 – 16.00 
Torsdag 12.00 – 16.00    

 
Hver onsdag er der mulighed for særlig økonomisk og juridisk 

bistand af 2 frivillige fra 13-15 
 

Oversigt over de to frivilliges opgaver: 

 

 



Input fra lokale samarbejdspartnere 

 

 
 
 

Lis Holm, frontmedarbejder i Jobbutikken på ydelseskontoret, jobcenter Haderslev udtaler: 

Vi henviser tit til Ovnepå idet mange sårbare nydanske borgere har brug for mere hjælp end vi kan 

håndtere i jobbutikken, bl.a. til forlængelse af opholdstilladelse, fam. Sammenføring. 

Vi henviser også til ovenpå når borgerne skal indhente div. dokumenter til ansøgninger til 

kommnunen. Vi undgår unødige konflikter når vi har et sted at henvis til som vi ved har mere ro og tid 

til at forstå borgerne og derved hjælpe med mere komplekse opgaver. 

Niels Ravn, Leder, Verdande pædagogiske rehabiliteringscenter for traumatiserede flygtninge 

udtaler: 

Ovenpå bidrager væsentligt til at der navnlig ift. de traumatiserede flygtninge er en ”rød tråd” i 

kommunens indsats til denne gruppe af borgere. OvenPå er netop et sted som kan sikre at 

traumatiserede borgere efter målrettede rehabiliteringsindsatser ikke efterfølgende blot isolerer sig i 

egen lejlighed igen.     

 

Else Terskov, frivilligekoordinator, Dansk Flygtningehjælp udtaler: 

OvenPå er et unikt eksempel på samskabelse mellem kommune og frivillige. Et sådan samarbejde 

omkring et værested for sårbare og udsatte nydanskere er kun muligt med professionelle hænder ind 

over da borgernes problemstillinger er for komplekse til at det vil kunne fungere på udelukkende 

frivillige hænder. 

I/S lægerne Nørregade 27 i Haderslev udtaler: 

Vi udlevere jævnligt ovenpås materiale til vores patienter, som vi mener, kan profitere af tilbuddet. Det 

er ofte patienter som har det psykisk svært. Vi fortæller også om værestedet når patienter kommer 

med papir til ansøgning om dansk statsborgerskab. 

Vi er glade for at kunne sende dem videre til værestedet OvenPå. 

 

Solvej Monrad, Pædagogisk koordinator, Haderslev Sprogcenter udtaler: 

Samarbejdet med OvenPå er af stor værdi for Haderslev Sprogcenter. En del af vores kursister har ikke 

nogen sagsbehandler, der kan hjælpe dem med alt det, der er svært at forstå, når man skal fungere i det 

danske samfund. Det kan dreje sig om breve fra myndigheder, oprettelse af en ny konto, regninger, der 

skal betales, et pas, der skal fornys eller kontakt til boligforening for at blive skrevet op til en ny bolig og 

meget andet, som der ikke er tid til i undervisningen på sprogcentret. Hos Ovenpå oplever de, at der er 

tid til at få tingene forklaret og hjælp til at kontakte myndigheder, hvis det er det, der er brug for. Det 

betyder meget, at vi med god samvittighed kan henvise til et sted som Ovenpå til dette, så kursisten, når 

han/hun er her, kan få lov til at koncentrere sig om det at lære dansk. 

 



Perspektivering-Handleforslag 
 
OvenPå er med sin placering under Jobcenter Haderslev ikke et typisk 
beskæftigelsesrettet tilbud. For at forstå nødvendigheden af at have et sådant værested 
er man nødt til at se på det med tværorganisatoriske briller. OvenPå løser opgaver som 
går på tværs af stort set alle forvaltningsområder.  
 
FORSLAG:  
Vi foreslår derfor, at BIU i stedet for at vælge at nedlægge tilbudet OvenPå, kunne i 
vælge at bede om medfinansiering fra de andre serviceområder, som i høj grad også 
profiterer af tilbudet. OvenPå´s eksistens betyder for eksempel, at færre borgere bliver 
visiteret til bostøtteopgaver, hvilket sparer psykiatrien for væsentlige udgifter. 
Yderligere vil den dialog og holdningsbearbejdning som i hverdagen kører omkring 
forældreskab og opdragelse, på den lange bane også afspejle sig i færre inteventioner 
fra eksempelvis Børn/familie området.  
 
Hvis man med en lukning af OvenPå forventer, at de borgere, som benytter sig af 
OvenPå vil søge eller blive visiteret til andre tilbud, kan det være et urealistisk scenarie, 
da baggrunden for etablering af OvenPå netop var et ønske på tværs af 
serviceområderne, da man i 2010 konstaterede, at det ikke var muligt at nå denne 
gruppe af borgere med de eksisterende tilbud.  Den forudsætning vurderer vi ikke har 
ændret sig, og slet ikke når man tager den store gruppe af nye flygtninge med i 
betragtning. 
 
Hvis man med lukning af OvenPå ønsker en varig økonomisk besparelse, kan det 
modsatte blive tilfældet, da det blot lægger yderligere pres og dermed øgede udgifter 
på de eksisterende systemer som: 
 

- Ydelseskontoret  
- Borgerservice 
- Sagsbehandlere (IMC, VS og BF) 
- Privat praktiserende læger 
- Kommunale sundhedssystem 
- Mentorer 
- Bostøtter i psykiatrien  

 
Ud over det øgede pres andre steder i systemet vil man yderligere miste den frivillige 
indsatst. Som Else Terskov, frivilligkoordinator for Dansk flytningehjælp vurderer: 
 

 ”OvenPå er kun muligt med professionelle hænder ind over da borgernes 
problemstillinger er for komplekse til at det vil kunne fungere på udelukkende frivillige 

hænder” 
 

Endelig og ikke mindst vil det betyde en forringet livskvalitet for en del af Haderslevs 
borgere for hvem OvenPå er en vigtig nøgle til integration 
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Korte fakta om indsatsen 

Kommune: 

Haderslev Kommune 

Navn på indsatsen: 

OvenPå 

Opstartsdato: 

Januar 2012 

Kort beskrivelse af indsatsen (2 linjer): 

Værestedet ”OvenPå” er et åbent og frivilligt være- og aktivitetstilbud for nydanskere. Udover 

forskellige aktiviteter tilbydes hjælp til forståelse af breve fra det offentige, økonomisk og juridisk 

vejledning, samt at netværke.  

Er der tale om en ny type indsats? (sæt kryds) Ja: Nej: X 

Antal timer pr. uge   

 

 

Antal uger indsatsen varer for den enkelte deltager 

Antal timer pr. uge: OvenPå har åben 

mandag, onsdag & torsdag fra 12-16 og 

tirsdag fra 12-17.  

Antal uger pr. deltager: 

Hvor mange deltager i indsatsen ad gangen? Antal deltagere: 

Er der løbende optag eller fælles start? (sæt kryds) Løbende optag: Fælles start: 

 

Målgruppe 

Hvem skal modtage indsatsen, og hvad karakteriserer målgruppen? 

Beskrivelse: 

Målgruppen er nydanskere over 18 år. 

Målgruppen i OvenPå er sårbare og udsatte nydanskere. Man kan være sårbar og udsat på mange planer, 

hvad enten det drejer sig om, at man ingen relationer eller netværk har og/eller man har psykiske 

problemstillinger som angst, depression eller post traumatisk stress (PTSD) efter oplevede krigshandlinger 

i hjemlandet. Typisk vil dette være borgere fra Verdande (både nuværende, tidligere eller kommende) 

eller fra RCT. 

Der ses dog en større tilgang af borgere, hvis eneste udfordring er manglende kompetence til at kunne 

navigere i samfundet. 

 

Hvad er kriterierne for at blive udvalgt til deltagelse? 

Beskrivelse: 

OvenPå er for nogle af brugerne det eneste ”tilbud”, de er i stand til at tage del i. Det drejer sig både om 

borgere i og uden for beskæftigelse samt førtids- og folkepensionister. 

Da det er et frivilligt værested, er der ingen kriterier for at deltage.  Dog henviser sagsbehandlere fra 

jobcentret de borgere som intet netværk har, eller som isolerer sig.  

Derudover kan borgere som er langt væk fra arbejdsmarkedet henvises afsagsbehandlerne for at være i en 

slags praktik. Dette for at fremme de medbragte ressourcer. Flere nydanskere har mange ressourcer med 

fra hjemlandet, men grundet manglende erhvervs- og uddannelseserfaring, har de endnu ikke opnået 

kompetencer til at omsætte deres ressourcer til at være brugbare ressourcer på et dansk arbejdsmarked.  
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Formålet med indsatsen 

Hvad er formålet med indsatsen? 

Formålet med OvenPå er at skabe tryghed og faste rammer for nydanske borgere, som er sårbare og 

udsatte på mange planer i samfundet. 

Kan de endnu ikke honorere de krav der stilles på arbejdsmarkedet eller på sprogskolen, kan OvenPå være 

den mulighed som bruges til at fremme de ressourcer de har fra hjemlandet. 

På den måde forhindres isolation, men samtidig gives der også en forsigtig introduktion til det danske 

samfund gennem brugen af det danske sprog, hvor de samtidig har hænderne beskæftiget med diverse 

praktiske aktiviteter.  

Fælles for målgruppen er, at de anvender OvenPå til enten at få hjælp til konkrete problemstillinger, eller 

for at bryde den isolation, som ellers invaderer deres hverdag og nemt fastholder dem i lukkede og 

parallellignende samfundsstrukturer.  

 

Dertil er samskabelse med frivillige et væsentligt fokuspunkt for integration i samfundet. Derfor har der fra 

starten været investeret mange ressourcer i at rekruttere ressourcestærke frivillige, som både kan fungere 

som brobyggere, men også som rollemodeller.  

Netop mangfoldigheden af OvenPå´s frivillige er en styrke ift. at skabe en god og meningsfuld kontakt til 

målgruppen. Forskelligheden understøtter bredden i kontaktfladen til de fritidstilbud, som findes i 

lokalsamfundet. De frivillige er primært etniske danskere, men der er også ressourcestærke nydanskere. 

 

I tillæg er OvenPå også der hvor nydanskere kan gå hen for at få juridisk og økonomisk vejledning. Til at få 

forklaret betydningen af de papirer de modtager fra det offentlige. Til at få hjælp til at kunne navigere i 

samfundet. 

Selvom både sagsbehandlere, virksomhedskonsulenter m.m. informerer om det danske arbejdsmarked og 

det danske samfund generelt, så er det et andet verdensbillede nydanskerne skal forhold sig til. Dette 

verdensbillede ændrer sig først når der er opstået en specifik problemstilling, og dermed på baggrund af 

denne problemstilling har behov for at få en forklaring på hvordan det danske samfund fungerer.   

 

Beskrivelse af indsatsen 

Hvilke aktiviteter består indsatsen af? Beskriv hver enkelt aktivitet for sig: 

Aktivitet 1 

Beskrivelse: 

Der faciliteres i OvenPå forskellige aktiviteter, såsom:  

- samtale og samvær (nydanskere møder ”gammel” danskere og alle går klogere derfra)  

-  netværksdannelse (netværk opstår på tværs af kulturer, religion og køn)  

-  fælles oplevelser (udflugter ud af huset i lokal området)  

-  kreativ udfoldelse (syværksted, håndarbejde og håndværk)  

-  motion (gåture, bordtennis og havearbejde)  

-  fisketure  

-  kulturmøde (danske højtidsfester, sangaftener og besøg af lokale kulturelle steder)  

-  åben rådgivning  

-  jobsøgningshjælp  

-  Internetadgang (hjælp til digitaliseringen)  

-  støtte på vejen til foreningslivet for både børn og voksne  

-  Vejviser – Hvor går man hen med sine problemer?  
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Aktivitet 2 

Beskrivelse: 

OvenPå arbejder i hverdagen på at være brobygger ift. integration i det danske samfund og medspiller ift. 

at give sårbare og udsatte nydanskere den hjælp til selvhjælp, der giver dem mulighed for at udvikle en 

forståelse for danske værdier og samværsformer samt for hvordan det danske samfund fungerer ud fra 

begreber som f.eks.:  

- Ret og pligt  

- Demokrati  

- De brede skuldre skal bære mere end de mindre brede  

- Hvorfor er praktik ikke bare gratis arbejdskraft for virksomheder?  

I OvenPå er der den tid og ro der skal til, for at dialogen kan medvirke til at modne og afklare nye 

forståelser og adfærdsmønstre. 

Aktivitet 3 

Beskrivelse: 

Praktikforløb for de mest sårbare og isolerede borgere, som ikke har kompetencer eller endnu ikke har 

formået at omsætte de medbragte kompetencer til at være brugbare på det danske arbejdsmarked.  I 

OvenPå fremmes de medbragte ressourcer og der vejledes til hvorledes disse kan omsættes til at være en 

ressource på det danske arbejdsmarked. 

 

Aktører / undervisere  

Aktørtype 1 og vedkommendes titel/rolle/opgave mv. 

Beskriv kort: 

Koordinerende pædagogisk medarbejder 

Aktørtype 2 og vedkommendes titel/rolle/opgave mv. 

Beskriv kort: 

Frivillig pensioneret jurist med speciale i flygtninge og indvandrere som igennem de seneste 5 år ugentligt 

har tilbudt 2 timers juridisk bistand i alt fra opholdstilladelser og familiesammenføring til civilretslige 

problemstillinger.  

Aktørtype 3 og vedkommendes titel/rolle/opgave mv. 

Beskriv kort: 

Frivillig efterløner og tidligere teamleder i løn/personale Haderslev Kommune som på en særlig måde har 

kunnet bidrage med hjælp til selvhjælp ift. digitalisering (e-boks, jobnet, nem-id, netbank, forældreintra 

osv.), løn- og ansættelsesforhold og skat.  

Aktørtype 4 og vedkommendes titel/rolle/opgave mv.  

Beskriv kort: 

Frivilllig tidligere sproglærer som på en særlig måde har kunnet byde ind med lektiehjælp og fokus på at 

træne ”hverdagsdansk” 

Aktørtype 4 og vedkommendes titel/rolle/opgave mv.  

Beskriv kort: 

Frivillig Tidligere mellemleder i en lokal Sparekasse der som efterlønner byder ind med konkret 

økonomisk rådgivning ift. skat, budget, netbank og generrelle økonomiske spørgsmål.  

Aktørtype 4 og vedkommendes titel/rolle/opgave mv.  

Beskriv kort: 

Frivillige pensionerede folkeskolelærere som på en særlig måde har kunnet byde ind med viden om 

samfundet og træning af hverdagsdansk. 

Aktørtype 4 og vedkommendes titel/rolle/opgave mv.  

Beskriv kort: 
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Frivillig pensioneret seminarieunderviser som på en særlig måde har kunnet byde ind med vejledning ift. 

studieretning, samfundsforståelse og fokus på sprogudvikling.  

Aktørtype 4 og vedkommendes titel/rolle/opgave mv.  

Beskriv kort:  

Frivillig Ung social- og sundhedsassistent som med sin faglige baggrund har fungeret som rollemodel og 

sparringspartner ift. at vælge denne uddannelsesretning. 

Aktørtype 4 og vedkommendes titel/rolle/opgave mv.  

Beskriv kort: 

Frivillig med ”bruger” baggrund som på trods af egne udfordringer, over tid har formået at komme videre i 

livet og herigennem efterfølgende som rollemodel kan hjælpe andre med den viden og erfaringer som hun 

har tilegnet sig.  

Aktørtype 4 og vedkommendes titel/rolle/opgave mv.  

Beskriv kort: 

Leder som er den sammenknyttende del mellem OvenPå og Verdande. Ledelse, Supervision m.m. 

 

Samarbejde med virksomheder 

Der er ikke et specifikt samarbejde med virksomheder, men der kan forekomme forskellige aktiviteter, 

hvor samarbejdet er til stede: 

- Netværk, hvor frivillig eller medarbejdere kan hjælp med kontakt til en virksomhed via sit netværk 

og via den vej være behjælpelig med praktik eller ordinært arbejde. 

- Branchekendskab, der kan aftales virksomhedsbesøg, hvor de enkelte borgere kan tilmelde sig og 

der der kan opnås kendskab til om den specifikke branche kunne være et potentielt 

arbejdsområde. 

- Hjælp til selvhjælp, der kan henvises til OvenPå af virksomheder så snart der opstår et behov som 

hverken arbejdsgivere eller kolleger har kompetencer eller tid til at beskæftige sig med. På den 

måde forringes samarbejdet mellem jobcenter og virksomheder sig heller ikke. 

 

 

Metode 

Hvilke erfaringer / metoder bygger indsatsen på? 

Beskriv: 

Vi oplever, at det at ”samskabe” et ”relationsrum” som OvenPå sammen med frivillige på mange måder 

bidrager til en værdi for både nydanskere og frivillige. Det at mødes i øjenhøjde og uden ”dagsordener” 

gør, at dialogen er mere fri og åben og bidrager til, at alle går derfra med en større forståelse af hinanden. 

På den måde skabes den ”gode historie” i de netværk, som man bevæger sig i.  

Frivillige kan mange ting som professionelle ”hænder” ikke kan. Det betyder, at den relation, som opstår i 

værestedet ikke er begrænset til kun at udfolde sig der, men kan overføres til venskaber eller forenings- og 

fritidsaktiviteter samt introduktion til virksomheder og branchekendskab, for de nydanske borgere og 

deres familier. 

 

Derudover er nydanskere kulturelt relationsorienteret. Her er de frivillige og medarbejderne i OvenPå en 

fantastisk ressource i tillidsrelationen, således at nydanskerne mindst muligt bruger deres kolleger eller 

arbejdsgiver til evt. at forklare private breve fra det offentlige.  
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Forventet effekt 

Hvilke effekter forventer I, at ovennævnte indsats vil give? 

Beskriv: 

OvenPå reducerer henvendelser til de kommunale sagsbehandlere, ydelsessystemet, sundhedssystemet 

samt borgerservice generelt.  

OvenPå´s frivillige yder en særlig hjæp og vejledning ift. økonomi, juridiske spg. ift. opholdstilladelser 

m.m., dansk sprogstilegnelse, digitalisering, netværksdannelse og meningsfyldt aktivitet som det ikke er 

muligt at få andre steder. Det gør de særligt sårbare og udsatte nydanskere i stand til bedre at kunne få en 

hverdag til at fungere og dermed integrere sig bedre.  

OvenPå fungerer også som praktiksted for særligt udsatte og sårbare gruppe af nydanske borgere.  

OvenPå tilbyder i særlige tilfælde myndighedssagsbehandlere ”SKAL-forløb” til borgere, som har brug for 

at træne basale fremmøde færdigheder. Her registreres borgerens fremmøde, og sagsbehandler har 

mulighed for at få tilbagemelding på forløbet.  

OvenPå har igennem tiden bidraget med mange afklaringsprocesser ift. hvilket job eller hvilken 

uddannelse man som ny i Danmark skal vælge ved stille og roligt over tid og gennem dialog at snakke sig 

frem til en afklaring på, hvad fremtiden skal bestå af. OvenPå´s medarbejder og frivillige har med stor 

succes været med til at skabe et ”rum” for italesættelse af de forhindringer som kan stå i vejen for at nå 

personlige mål ift. job, uddannelse, familie eller fritidsliv. På den måde kan risikoen for at disse 

forhindringer ”vælter læsset” minimeres.  

OvenPå bidrager med sproglig dansk træning gennem hverdagsbrug af sproget i samværet med de frivillige 

og andre nydanskere.  

OvenPå´s medarbejder og frivillige har stor succes med at skabe den for forståelse, der er nødvendig for at 

særligt de sårbare og udsatte nydanskere bliver trygge nok til at integrere danske værdier, normer og 

samværdsformer i deres liv i Danmark.  

OvenPå´s medarbejder og frivillige har igennem tiden introduceret mange nydanskere til det lokale 

foreningsliv i Haderslev Kommune til f.eks. fodbold, bordtennis, fiskeri, bridge og mange andre.  

OvenPå er som værested med til at bryde isolationen for særligt de sårbare og udsatte nydanskere og 

dermed inkludere dem i et fællesskab, som støtter dem i en større og større grad af mestring af livet som 

borger i Danmark.  

OvenPå´s ramme og aktiviteter gør det muligt i hverdagen at komme ud af eget hjem og deltage i 

meningsfyldte aktiviteter som syning, håndarbejde og håndværk.  

OvenPå formidler dansk kultur gennem sangaftener, højtidsfester og besøg på lokale ”kulturskatte” som 

museumer, Jels vikingespil, udflugter i lokalområdet og meget andet. 

 

Observationer/erfaringer undervejs 

I begyndelsen af forløbet / indsatsen 

Notér: 

Perspektivering-Handleforslag  

OvenPå er med sin placering under Jobcenter Haderslev ikke et typisk beskæftigelsesrettet tilbud. For at 

forstå nødvendigheden af at have et sådant værested er man nødt til at se på det med tværorganisatoriske 

briller. OvenPå løser opgaver som går på tværs af stort set alle forvaltningsområder.  

FORSLAG:  

Vi foreslår derfor, at BIU i stedet for at vælge at nedlægge tilbudet OvenPå, kunne vælge at bede om 

medfinansiering fra de andre serviceområder, som i høj grad også profiterer af tilbudet. OvenPå´s 

eksistens betyder for eksempel, at færre borgere bliver visiteret til bostøtteopgaver, hvilket sparer 

psykiatrien for væsentlige udgifter. Yderligere vil den dialog og holdningsbearbejdning som i hverdagen 
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kører omkring forældreskab og opdragelse, på den lange bane også afspejle sig i færre inteventioner fra 

eksempelvis Børn/familie området.  

Hvis man med en lukning af OvenPå forventer, at de borgere, som benytter sig af OvenPå vil søge eller 

blive visiteret til andre tilbud, kan det være et urealistisk scenarie, da baggrunden for etablering af OvenPå 

netop var et ønske på tværs af serviceområderne, da man i 2010 konstaterede, at det ikke var muligt at nå 

denne gruppe af borgere med de eksisterende tilbud. Den forudsætning vurderer vi ikke har ændret sig, og 

slet ikke når man tager den store gruppe af nye flygtninge med i betragtning.  

Hvis man med lukning af OvenPå ønsker en varig økonomisk besparelse, kan det modsatte blive tilfældet, 

da det blot lægger yderligere pres og dermed øgede udgifter på de eksisterende systemer som:  

- Ydelseskontoret  

- Borgerservice  

- Sagsbehandlere (IMC, VS og BF)  

- Privat praktiserende læger  

- Kommunale sundhedssystem  

- Mentorer  

- Bostøtter i psykiatrien  

 

Ud over det øgede pres andre steder i systemet vil man yderligere miste den frivillige indsatst. Som Else 

Terskov, frivilligkoordinator for Dansk flytningehjælp vurderer:  

”OvenPå er et unikt eksempel på samskabelse mellem kommune og frivillige. Et sådan samarbejde omkring 

et værested for sårbare og udsatte nydanskere er kun muligt med professionelle hænder ind over da 

borgernes problemstillinger er for komplekse til at det vil kunne fungere på udelukkende frivillige hænder”  

Endelig og ikke mindst vil det betyde en forringet livskvalitet for en del af Haderslevs borgere for hvem 

OvenPå er en vigtig nøgle til integration. 

 

Der kommer flere og flere nydanskere i OvenPå, hvis eneste udfordring er den manglende kompetence er 

at kunne navigere rundt i samfundet.  

Kulturelt er der stor forskel på den måde nydanskere ser på relationen til deres arbejdsgiver og kollegaer 

frem for den måde danskere gør. 

Vi har erfaret at arbejdsgivere flere gange har kontaktet jobcentret, da nydanskere til tider spørger 

kollegaer eller arbejdsgiver om hjælp til private anliggender såsom E-boks, skat, forældreintra, 

opholdstilladelse osv.  

Dette opleves for nogle virksomheder som for påtrængende og tidskrævende, hvilket på sigt kan 

besværliggøre Jobcentrets samarbejde med virksomhederne.  

 

Case 1  

En PTSD-ramt kvinde midt i 50’erne havde hidtil siddet isoleret i sin lejlighed. Kun hyppige lægebesøg har 

bragt hende ud af lejligheden, og hun har været afhængig af ledsagelse. Hun har ikke kunnet profitere af 

tilbud om danskundervisning eller af andre tilbud. Hendes danske sprog er derfor minimalt. Via sin søns 

tilknytning til Verdande blev hun introduceret til værestedet. Det første besøg bestod af en kop te; det 

andet besøg blev starten på et syprojekt. Kvinden kommer nu regelmæssigt to gange om ugen. Hun sidder 

altid med overblik over lokalet og følger nøje med i, hvad der sker. Hun ser, hvad andre laver, og går så 

gerne selv i gang. Hun er meget interesseret i kontakt og har, på trods af sit begrænsede danske sprog, en 

utrolig kommunikationsevne. Efter et halvt år i værestedet har hun ytret ønske om at lære dansk. Hun er to 

gange kommet med friskbagte gifler. Det er et godt eksempel på hendes gode og tillidsfulde kontakt til 

OvenPå, og på hendes hjælpsomhed. I forbindelse med et strikketøj ønskede hun at bytte strikkepinde med 

medarbejderen. Hendes varme latter, da hun konstaterede, at strikkehastigheden ikke var afhængig af 

pindene men af de strikkende hænder, fortalte med al tydelighed, at hun har genfundet nogle af sine 

glemte ressourcer – humor, nysgerrighed og tillid.  
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Case 2  

En mand midt i 30erne kommer fra en lille minoritet i hjemlandet og har derfor ikke andre ligesindede i 

Haderslev og har deraf et meget lille netværk. Han er kommet i værestedet igennem flere år. Han har altid 

givet udtryk for at han vil have et arbejde, så han kan klare sig selv. Han har haft en god kontakt til et par 

som er frivillige i Ovenpå, som har inviteret ham hjem til sig, og de har derfor fået en rigtig god relation.  

Han har haft et stort behov for at få en forklaring og for at kunne forstå nuancer i det danske sprog samt 

reflektere over vores talemåde. Ligeledes en interesse for det nye samfund han er kommet til.  

Han giver udtryk for, at vejen for ham til en god tilværelse i DK er igennem uddannelse. Han går derfor i 

gang med den lange vej via sprogcenteret, VUC og EUC syd for at blive elektriker.  

Det er ikke bare lige til, idet der er mange faldgruber, når man er ny i DK og ikke får alle ting med i det 

effektive danske samfund.  

Han har flere gange været ved at stoppe, når det ikke flasker sig, som han havde forventet, bl.a. har han 

ikke fået en praktikplads, og når man ikke har kørekort, skal der stor planlægning til, når man fx skal være 

vikar i Bolderslev i fritiden. Han har benyttet værestedet til at få vendt tingene, fået forklaringer af nogle, 

som har tid til at lytte til ham.  

Vi ved ikke, om det bliver en ”happy end”, men den rolle, værestedet og de frivillige har haft i forløbet, har 

uden tvivl været vigtig og givende for hans integration og vedholdenhed ift. uddannelse og beskæftigelse.  
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Case 3  

En ung fyr først i 20 erne startede i OvenPå ikke lang tid efter han var blevet boligplaceret i Haderslev. 

Første gang han kom i OvenPå, var han meget opsat på at skulle på højskole. Han havde hørt, at det ville 

være et godt sted, hvor hans dansk kunne blive bedre. Han virkede utålmodig og skeptisk overfor systemet. 

Han brugte OvenPå til at spare med, men syntes at det var et sted for gamle mennesker.  

Han fik først grønt lys til højskole året efter. I mellem tiden begyndte han at komme regelmæssig i OvenPå 

efter undervisningen på sprogcenteret. Han brugte stedet på mange forskellige måder. Han havde nogle 

praktiske opgaver i syværkstedet, hvor han var meget åben for at lære. Han er meget kreativ og lavede fx 

maskinbroderet navn på en vens og hans egen kampdragt til taekwondo.  

Han fandt hurtigt ud af at man sagtens kunne være sammen med ”voksne” og hygge sig på tværs af køn, 

alder og etnicitet. Han brugte også stedet til at snakke om sit nye liv i DK på godt og ondt. Deltog også en 

gang i mellem i aftensmaden om tirsdagen, ” maden smager meget bedre når man har nogle at spise 

sammen med”.  

Han blev også guidet ind i foreningsarbejde, idet han gerne ville være frivillig i sin teakwondoklub. Han 

deltog i weekendture og frivilligt arbejde på Kløften Festival med klubben.  

To dage efter at højskolen slutter, kommer han glad op i OvenPå og hilser på og fortæller os ”gamle” om 

tiden på højskole. Han startede efterfølgende op på VUC og er dermed videre i uddannelsessystemet 

 

 


