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Danskerne får hjælp til matematik og ﬂygtninge lærer hurtigere dansk, når de går i klasse
sammen i HF-fag på VUC. Her er det fra venstre Per K. Haaning, Bisrat Amanuel fra Eritrea og
Nour Barakat fra Syrien. Foto: Johan Gadegaard
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Andre kommuner skeler til et projekt, hvor unge ﬂygtninge
lærer dansk samtidig med, at de tager fag på VUC: De lærer
hurtigere dansk, bliver bedre integreret og kan snart komme i
gang med en uddannelse.
HOLSTEBRO: Alt for få ﬂygtninge
får et job, så de kan forsørge sig
selv. Det viser tallene, men nu
har VUC i Holstebro sammen
med kommunale jobcentre
fundet en model, som er en
genvej for de unge ﬂygtninge,
som har gået mindst 10-12 år i
skole i deres hjemland - og
vurderes til at kunne tage en ny
uddannelse i Danmark.
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- Det er de unge, som på sprogskolen viser sig at være både fagligt
dygtige og arbejdsomme, som udvælges til at gå her. Det er derfor
unge, som vil kunne nå langt i det danske undervisningssystem, siger
Mona Blaabjerg Nielsen, der er projektleder og underviser i engelsk på
VUC.
Til efteråret starter yderligere 18 unge, som lige nu går på sprogcentret
i Holstebro. På VUC får de 15 timers dansk-undervisning af en lærer fra
Sprogcentret det første halve år. De har 30 timer om ugen, og i de
andre timer lærer de danske begreber i matematik og andre fag.
- Det supplerer hinanden, så de når længere i almen dansk. Efter et
halvt år ﬂyttes de til vore almindelige klasser, fortæller Mona Blaabjerg
Nielsen.
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Når de unge går i almindelige fag på VUC, betyder det samtidigt, at de
får almindelig SU i stedet for integrationsydelse - altså på samme vilkår
som andre.
De dygtigste starter derefter på HF i engelsk og matematik, mens alle
bliver undervist i dansk.
Oprindeligt var tanken, at de unge kunne spare et år i forhold til det
normale forløb på en sprogskole efterfulgt af VUC før en uddannelse.
- Men det har vist sig, at de kommer meget hurtigere frem, så de ﬂeste
kan spare to år, siger Mona Blaabjerg Nielsen.
De første unge er parat til at starte på en erhvervsuddannelse efter
sommerferien.
- De ﬂeste går efter en faglig uddannelse, og enkelte vil kunne klare en
videgående uddannelse, siger hun.
Projektet startede i august 2015, og det er ikke en model, som man
bruger andre steder i Danmark.
- De unge er dygtige, og der bliver bare knoklet. Resultaterne vækker
opsigt, og der er stor interesse for det fra andre kommuner, siger Gert
Jensen, som er forstander på VUC.
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