
LINKS  

 
 
 
Nedenfor finder du en samling links til relevante sider om integration, arbejdsmarked  
og flygtninge og indvandrere.  

 

Informative hjemmesider: 

 

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (www.inm.dk) 
Ministeriet oplyser om den aktuelle lovgivning på integrationsområdet, puljer på 
integrationsområdet, statistik, projekttiltag m.m. 

 

Danmarks Statistik ( )www.dst.dk  

Generelle statistiske oplysninger, muligheder for at tilslutte sig statistikbanken 
samt få foretaget særkørsler. 

 

Århus Amt (www.aaa.dk/integration) 

På siden søger amtet at skabe et overblik inden for området for 
personalegrupperne i amtet.  

 

Dansk Flygtningehjælp (www.flygtning.dk) 
På siden finder du oplysninger om og til flygtninge samt nyheder om 
publikationer og flygtningenes oprindelseslande. 

 

Foreningen Nydansker (www.foreningen-nydansker.dk) 

Medlemsforeningen for virksomheder der sætter integration højt på 
dagsordenen. Information om mangfoldighedsledelse, nye integrationstiltag, 
virksomhedseksempler, adgang til jobbank kun med nydanskere ansøgere etc. 

 

Work in Denmark ( )www.workindenmark.dk  

Hjemmeside henvendt til nyligt ankomne nydanskere, samt arbejdsgivere der 
ønsker at ansætte/har ansat nydanskere. Oplyser om arbejdsforhold, 
boligforhold, kultur, regler etc. Hjemmesiden er på engelsk.  
 

http://www.inm.dk/
http://www.dst.dk/
http://www.flygtning.dk/
http://www.foreningen-nydansker.dk/
http://www.workindenmark.dk/


FINFO (www.finfo.dk) 
FINFO har på deres sider samlet en lang række vigtige oplysninger for 
indvandrere i Danmark, som er beskrevet på forskellige sprog. Desuden 
indeholder siderne en stor samling links til foreninger, myndigheder m.v., der 
har relevans for indvandrere og for folk der beskæftiger sig med denne gruppe 
i deres daglige arbejde. 

 

Samspil (www.samspil.dk) 
Samspil er Danmarks ældste blad omhandlende multikulturelle og etniske 
spørgsmål. Bladet henvender sig til alle interesserede, herunder 
beslutningstagere, meningsdannere, sagsbehandlere, undervisere og andre, 
der professionelt eller på frivillig basis har kontakt med minoritetsgrupperne, 
eller vil vide mere om folk med forskellig baggrund og det samspil, der opstår 
mellem dem. 

 

www.nydansker.dk 
Integrationsportal med overblik over institutioner, organisationer, foreninger, 
publikationer, projekter etc. inden form integrationsområdet. 

 

Vejledningstjenesten ( )www.vejledningstjenesten.dk  

Vidensportal på integrationsområdet der hører under formidlingscenter Århus. 
Information om nye metoder og udviklingstendenser inden for den 
virksomhedsrettede integration. 
 

 

 

Handlingsorienterede hjemmesider: 

 

Jobsamtalen ( )www.jobsamtalen.dk  

Hjemmeside om jobsamtalens svære kunst med særligt henblik på nydanskere 
og arbejdsgivere der ansætter nydanskere. Information, eksempler, test, gode 
råd samt link til jobdatabaser kun for nydanskere. Hjemmesiden er udarbejdet 
af Foreningen Nydansker og Nævnet for Etnisk Ligestilling 

 

Erfaringsdatabasen ( )www.erfaringsdatabasen.dk  

Database oprettet på initiativ fra integrationsministeriet med det formål at 
synliggøre de mange kommunale erfaringer på integrationsområdet. 

http://www.finfo.dk/
http://www.samspil.dk/
http://www.nydansker.dk/
http://www.vejledningstjenesten.dk/
http://www.jobsamtalen.dk/
http://www.erfaringsdatabasen.dk/


CVUU (www.cvuu.dk) 
Center for Vurdering af Udenlandske Uddannelser administrerer vurderingen af 
udenlandske uddannelser for mellemlange og lange uddannelser.  

 

Etniske minoriteter på arbejdsmarkedet ( )www.jobintegration.dk  

Værktøjskasse for virksomheder, der ønsker at forbedre integrationen af nydanskere. 
Eksempler fra 6 virksomheder samt gode råd og anvisninger i forhold til f.eks. 
udarbejdelse af personalepolitik, rekrutteringsstrategier, samarbejde m.m. 

 
Unge i Jobtræning (www.uij.dk) 
Hjemmesiden er oprettet som en del af en større kampagne, der blev til for at gøre 
virksomheder opmærksomme på mulighederne for at ansætte "utilpassede" unge. På 
uij.dk finder man opskriften på, hvordan ansættelsen kan blive en succes, og på 
hvordan man finder forskellige former for hjælp og støtte. På hjemmesiden finder man 
også erfaringer med ansættelse af nydanskere. 
 
 
Etnisk konsulenttjeneste i Viborg amt (www.etnisk-konsulenttjeneste.dk) 
Læs her om projektet "Etnisk konsulenttjeneste", der har til opgave at fremme 
indslusning, uddannelse og efteruddannelse af flygtninge og indvandrere, samt være 
tovholder for brobyggerordningen i Viborg amt. 

 

Giv plads (www.givplads.dk) 

Hjemmeside oprettet i forbindelse med Giv Plads kampagnen, et projekt om større 
rummelighed på arbejdspladserne. Overblik over de forskellige tilskudsordninger der 
findes under det rummelige arbejdsmarked, samt kontaktperson til samtlige 
kommuner i Danmark. 
 
 
European Business Network for Social Cohesion (www.ebnsc.org) 
På netværkets hjemmeside kan du læse om forskellige europæiske tiltag i.f.m. 
virksomhedernes sociale ansvar, om relevante publikationer, arrangementer og om 
netværkets medlemmer. 
 
Nydansker CV-Indexet (www. Job-index.dk/nydansker)  

CV-bank kun for nydanskere med ca. 600 aktive CVér med bredt kompetenceudbud. 
Oprettet af Foreningen Nydansker og Job-index.  

 

http://www.cvuu.dk/
http://www.jobintegration.dk/
http://www.uij.dk/
http://www.etnisk-konsulenttjeneste.dk/
http://www.ebnsc.org/


Omarjob (www.omarjob.nu) 

Jobbank for højtuddannede nydanskere. Særligt inden for naturvidenskab, IT og 
medicinalindustrien.  
 

 

http://www.omarjob.nu/

