
En konference om integrationsarbejde i 
foreningerne i Frederikshavn Kommune

»Nydanskere 
og foreningslivet«

Lørdag den 18. juni 2005 
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Baggrund for denne konference:

Frederikshavn Firma Klubber blev i efteråret 2004 tildelt midler 
fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration til at 
gennemføre et projekt om aktiv fritid for specielt børn og unge med 
anden etnisk baggrund end dansk. Projektet blev navngivet »All 
Nations Club og Sport« (AMCS).
Frederikshavn Kommunes SSP-/Ungdomskonsulent Erik Graves 
gennemfører et andet projekt omkring samme emne. Projektet 
hedder » Skole/Fritid for etniske minoritetsgrupper i Frederikshavn 
Kommune«, hvor jo også mange af kommunens foreninger deltager i.

Derfor var det naturligt, at slå de 2 projekter sammen i opgaven om 
at skabe denne konference.

Gennem ANCS’s styregruppe blev ideen til denne konference 
præsenteret og det blev aftalt, i fællesskab at opbygge en konference, 
alle foreninger i Frederikshavn Kommune kunne deltage i.

Hvem har udviklet og hvem står bag konferencen:

ANCS’s styregruppe fi k overdraget ansvaret for at udvikle og 
iværksætte konferencen.

ANCS’s styregruppe består af:

SSP-/Ungdomskonsulent Erik Graves
FUF Elin Melchiorsen
SIFK Kaj Hansen
Røde Kors Asylcenter Safet Sajo Bralic
 Christina Wærens
Sund By Britta Olsson
ANCS Lisa Sørensen – daglig leder.
FFK Henrik Dørum
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Præsentation af oplægsholdere:
Preben Astrup, Idrætskonsulent med speciale i integrationsarbejde i 
Danmarks Idrætsforbund.

Armin Vakili, jobkoordinator/virksomhedskonsulent, BORUPLUND, 
 8831 Løgstrup.

Proceskonsulent Jens Winther styrer procesarbejdet i arbejdsgrupperne om-
kring fælles værdinormer/afsæt m.m. Han har et mangeårigt samarbejde 
med DIF i forbindelse med deres arbejde i Gellerupparken og Bispehaven i 
Århus bag sig. Hovedfag i statskundskab og bifag i psykologi og underviser i 
dag på Købmandsskolen. 

Dagens program er:

kl. 09.00 Fælles morgenkaffe/brød m.m.
kl. 09.30 Oplæg fra Armin Vakili, BORUPLUND.
kl. 10.45 Kaffepause.
kl. 11.00 Oplæg fra Preben Astrup, DIF.
kl. 12.30 Frokost.
kl. 13.30 Fælles værdisæt/normer – kort oplæg/spørgsmål   
 – Proceskonsulent Jens Winther
kl. 13.45 Gruppearbejde – kaffe m.m. findes i 
 grupperummene.
kl. 15.00 Plenum – styret af proceskonsulent.
kl. 15.45 Gruppearbejde – Hvad kan vi gøre nu? 
 – Hvordan kommer vi videre?
kl. 16.30 Kort fælles plenum – styret af proceskonsulent.
kl. 16.45 Afslutning.

Tilmelding:
Skal være Frederikshavn Firma Klubber, Flade Engvej 8, 9900 Frederikshavn 
i hænde senest den 02. juni 2005.
Blanketten i denne folder udfyldes og sendes til ovennævnte adresse.
Tilmelding kan også ske ved at ringe til FFK på telefon 98 42 70 63 eller 
maile til eg@frederikshavn.dk

Tidspunkt og sted:
Konferencen afholdes den 18. juni 2005 i Frederikshavn Firma 
Klubber’s lokaler, Flade Engvej 8, 9900 Frederikshavn.

Mål:
Det er målet med konferencen, at skabe en overordnet forståelse for og ind-
sigt i de problematikker og muligheder, der skal tages stilling til og arbejdes 
med, når en forening er interesseret i at tage et socialt ansvar og indgå i 
arbejdet med integration.

Deltagere:
Gerne et par deltagere fra den enkelte forening og gerne deltagere der også 
har interesse i, at arbejde med mennesker med anden etnisk herkomst end 
dansk.
Deltagelse i konferencen er gratis.

Kurset behandler følgende emner:
• Problemstillinger omkring integration.
• Vores kommunikation med mennesker med anden etnisk baggrund end 

dansk – Viden om forskelle i sprog – ord / billeder!
• Erfaringer med integrationsarbejde i foreninger fra andre dele af landet.
• Hvad kan vi, lokalt, gøre for at afhjælpe problemerne.
• Kan vi, lokalt, finde nogle fælles værdinormer som arbejdsgrundlag for 

integration i foreningerne.
• Der bliver gennem dagen skabt et grundlag for, at deltagerne efterføl-

gende kan udarbejde en handlingsplan, for engagement i og måde at 
håndtere integrationsarbejde på, i egen forening.

Arbejdsform:
Oplæg fra eksterne gæster, dialog og debat samt specifik opgaveløsning i 
arbejdsgrupper 

Perspektivering:
At skabe et fælles fundament for det videre integrationsarbejde i forenin-
gerne i Frederikshavn Kommune.
At sikre en tværgående kommunikation der afstedkommer, at alle ved hvilke 
projekter der er iværksat inden for Frederikshavn Kommune, så alle har mu-
lighed for at byde ind på deltagelse.
At gøre Frederikshavn Kommune interesseret i at spille en aktiv rolle i det 
videre integrationsarbejde.

Tilmelding til konferencen
»Nydanskere og foreningslivet«
Lørdag den 18. juni 2005 Kl. 9.00-16.45

Navn: Tlf.

Navn: Tlf.

Navn:  Tlf.

Navn: Tlf.

Navn: Tlf.

Forening:

Tilmeldingsblanket skal sendes således at den er arrangørerne i 
hænde senest 2. juni 2005. 

Tilmelding kan også foregå via mail til:
SSP-/Ungdomskonsulent Erik Graves eg@frederikshavn.dk

Med venlig hilsen
Arrangørerne:

Frederikshavn Firma klubber
All Nations Club & Sport
Sund By Frederikshavn
FUF (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd)
SIFK (Samvirkende Idrætsforteninger i Frederikshavn Kommune)
SSP-/Ungdomskonsulenten – Skole/Fritid for etniske minoritets-
grupper i Frederikshavn Kommune.
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