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Generelle oplysninger 

 

 

1 Resumé  

 

Hvad var projektets overordnede problemstilling og overordnede emne?  

 

Den overordnede problemstilling i projektet var, at målgruppen, bestående af ledige 

kvinder med etnisk minoritetsbaggrund af ikke-vestlig herkomst, var i særlig risiko for 

marginalisering og at leve en isoleret tilværelse. Med projektet ønskede vi at bringe 

målgruppen tættere på arbejdsmarkedet via en 1-1 frivilligbaseret mentorordning med 

dertilhørende fællesarrangementer og workshops for målgruppen. 

 

2 Beskriv projektets formål:  

 

Hvilket problem skal projektet løse?  

 

Formålet med projektet var at støtte målgruppen i at rykke tættere på arbejdsmarkedet 

igennem en frivilligbaseret 1-1 mentorindsats, hvor målgruppen, primært igennem 

aktiviteter med deres mentorer, ville få hjælp til at håndtere nogle af de udfordringer og 

problemstillinger, som står i vejen for deres inklusion på det danske arbejdsmarked.  

 

Er der sket afvigelse i projektets formål?  

 

Nej  

 

Hvis Ja, oplys hvorfor og hvordan?  
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Beskriv projektets målgruppe: 

 

Hvem er målgruppen?:  

Målgruppen i projektet var kvinder med etnisk minoritetsbaggrund af ikke-vestlig herkomst 

i alderen 23 - 55 år, som stod udenfor arbejdsmarkedet. Typisk for målgruppen var, at de 

var på overførselsindkomst eller var ægtefælleforsørgede og havde en række udfordringer 

såsom: 

• Ingen eller begrænset uddannelse fra hjemlandet og Danmark 

• Begrænset erhvervserfaring fra deres hjemland og Danmark 

• Begrænsede danskkundskaber  

• Dårlig mental sundhed, bl.a. pga. traumer fra hjemlandet  
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Projektdeltagerne har primært været kvinder med flygtningebaggrund fra Syrien, Eritrea, 

Marokko, Iran og Palæstina, som kom til Danmark i 2015 under ’flygtningekrisen’. Enkelte 

projektdeltagere er kommet før eller efter 2015 og har haft indvandrerbaggrund.   

Er der i projektperioden sket afvigelser i målgruppen og dennes størrelse? 

 Ja. 

 Hvis Ja, oplys hvorfor og hvordan? 

Målet om at rekruttere 25 kvinder fra målgruppen er ikke opfyldt, da projektets 

opstartsfase varede længere end forventet. Det skyldtes i høj grad, at det tog tid at få 

vores samarbejdsaftaler igangsat og dermed få kontakt til målgruppen. Da det først 

lykkedes, oplevede vi dog en stor efterspørgsel fra målgruppen om at deltage i indsatsen. 

Derudover udvidede vi aldersgruppen fra 30-59 år til 23-59 år, da vi erfarede, at flere 

yngre kvinder fra målgruppen ønskede at indgå i indsatsen.  

Hvor mange brugere er der i projektet? 

I alt har 20 brugere deltaget i projektet. 

 Hvor mange af hvert køn?   Hankøn: 0   Hunkøn: 20 

 

 

4 Beskriv projektets resultater: 

 

Hvilke resultater har projektet nået?  

 

• 40 % af målgruppen har opnået et overblik over de centrale udfordringer, som står 

i vejen for at komme i beskæftigelse  

• 40 % af målgruppen har udarbejdet en plan for håndtering af deres centrale 

udfordringer 

• 100 % af målgruppen har udvidet deres netværk  

• 75 % af målgruppen har forbedret deres danskkundskaber  

• 70 % af målgruppen har fået større kendskab til det danske samfund og den 

danske arbejdskultur 

• 60 % af målgruppen har fået større bevidsthed omkring deres personlige og faglige 

kompetencer 

• 10 % af målgruppen er kommet i ordinær beskæftigelse  

 

Øvrige resultater:  

 

• 65 % af målgruppen er blevet mere klar over, hvilket job de gerne vil have og 

kender til deres jobmuligheder 

• 50 % af målgruppen er blevet mere klar over, hvilken uddannelse de gerne vil have 
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• 30 % af målgruppen er startet i uddannelse eller har bygget ovenpå deres 

uddannelse  

• 30 % af målgruppen er startet til/eller har deltaget i fritidsaktiviteter eller er blevet 

frivillige 

• 90 % af målgruppen tilkendegiver, at de har været glade for at have en mentor, og 

oplever, at mentorforløbet har haft en positiv indvirkning på deres trivsel  

• 65 % af målgruppen ser fortsat deres mentor efter endt projektperiode 

Hvis ikke alle forventede resultater er nået, oplys da årsagen hertil: 

Et af vores opstillede mål var, at 40 % af målgruppen skulle opnå beskæftigelse inden for 

projektperioden, og at 40 % af målgruppen skulle starte i virksomhedspraktik eller 

løntilskud efter endt projektperiode. I vores arbejde med målgruppen erfarede vi dog, at en 

stor del af målgruppen havde en række tunge sociale, psykiske og økonomiske 

problemstillinger kombineret med et travlt hverdagsliv bestående af sprogskole, praktikker 

og børnepasning. Derudover erfarede vi, at det er en stor udfordring for målgruppen at 

forstå deres sagsbehandling og de breve, som de modtager fra offentlige institutioner, 

hvilket fylder meget i deres hverdag. På trods af, at frivilligcentret har forsøgt at skabe 

fokus på beskæftigelse i mentorforløbene fra starten og opstillet delmål for hvert forløb, 

har målgruppens svære situation betydet, at mentorforløbene ikke alene har handlet om at 

støtte målgruppen i at opnå beskæftigelse, men også om at løse en række andre 

udfordringer, som kvinderne står overfor. En mentee udtaler fx: ‘Min mentor har hjulpet 

mig med breve jeg har fået i e-boks, fra kommunen og Udlændingestyrelsen. Hun har 

også hjulpet mig med at købe et nyt komfur og hjulpet mig med at betale regninger. Hun 

ringer for mig, når jeg ikke selv kan. Også hun hjælper mine børn med breve de får i e-

boks’. Samtidig udtaler en af mentorerne: ‘Lige nu skal vi have slukket en masse 

ildebrande i overført betydning, før jeg overhovedet kan hjælpe min mentee med at søge 

jobs’. En anden mentor udtaler i forlængelse heraf: ‘Jeg føler mig som en form for mini-

sagsbehandler for min mentee’.  

Et andet opstillet mål, som vi ikke har nået var, at 100 % af målgruppen skulle have 

overblik over deres centrale udfordringer og have lavet en plan for håndteringen af deres 

udfordringer. I vores løbende opfølgning med mentorparrene og i vores evaluering blev vi 

opmærksomme på, at lidt under halvdelen af målgruppen havde lagt en reel plan for, 

hvordan de ville håndtere deres udfordringer. Dog erfarede vi igennem vores interviews, at 

samtlige mentees har brugt deres mentorer til at tale om deres udfordringer og har fået 

støtte til at håndtere disse. Derudover har over 50 % af målgruppen brugt deres mentorer, 

når de har haft det svært og har manglet en at tale med.  

Hvilke forandringer har projektet medført for målgruppen? 

 Projektet har medført tre primære forandringer for målgruppen:  

• Målgruppen er blevet mere bevidste omkring, hvilket job og hvilken uddannelse de 

kunne tænke sig  

• Målgruppen har fået en person i deres liv, som de kan søge støtte og vejledning 

hos, og som de kan kontakte, når de har det svært.  
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• Målgruppen oplever, at deres danskkundskaber er forbedrede, da de fx er blevet 

bedre til at udtale ord, til at skrive og har lært nye ord.   

Hvor mange brugere oplever, at der er sket en forandring i deres situation? 

I den afsluttende evaluering har vi bl.a. spurgt målgruppen ind til, hvad de har fået ud af 

have en mentor, hvad de har synes om det, og hvad det bedste ved at have en mentor har 

været. I dette afsnit har vi valgt at indsætte nogle af målgruppens citater fra vores 

kvalitative interviews, da de giver et godt billede af, hvordan projektet har forandret deres 

situation særligt i forhold til målgruppens trivsel, danskkundskaber og bevidsthed omkring 

job- og uddannelsesmuligheder.   

‘Jeg er meget afslappet sammen med min mentor. Jeg ved nu, at hvis jeg har et problem 

så kan jeg snakke med hende’.  

’Jeg kan godt lide at have mentor, for hun hjælper mig med mange ting og jeg øver mere 

dansk, jeg kender flere danske kvinder og lærer mere om dansk kultur. 

‘Sidste år jeg var meget dårligt humør. Min mentor er meget sød og sjov. Jeg bliver meget 

glad sammen med hende’. 

‘Jeg var rigtig glad efter jeg har mødt min mentor. Jeg bliver rigtig glad for Danmark, fordi 

jeg føler at hun accepterer mig og at Danmark accepterer mig. Jeg kom altid glad hjem, 

når jeg har set hende. Hun var altid meget positiv overfor mig. Jeg føler mig mere 

accepteret og fået mere tro på at jeg er god nok og at jeg er dygtig nok til at blive 

tandlæge’. 

‘Min mentor hjælper mig med at lave en plan for min uddannelse. Hun siger til mig at jeg 

kan få godt arbejde som SOSU eller sygeplejerske’.  

‘Jeg ved nu at jeg godt kan finde arbejde, selvom jeg har tørklæde på. Jeg føler mig mere 

sikker på mig selv nu og ved det ikke er på grund af mit tørklæde, hvis ikke jeg kan finde 

arbejde’. 

’Ja, jeg er blevet klar over, at der er mange slags arbejde, som jeg godt kan lide. Og der er 

mange slags arbejde, jeg kan prøve. Måske jeg har flere muligheder. Det har vi talt om til 

workshop i frivilligcentret, hvor jeg er blevet mere sikker på, at jeg kan gå i flere retninger’.  

’Vi har snakket om hvordan jeg søger arbejde. Hun har fortalt mig hvordan jeg sender e-

mails til arbejdssteder og hvordan jeg bruger jobnet. Hun har også fortalt mig hvordan jeg 

selv går ud og søger arbejde på for eksempel en restaurant. Hun har fortalt mig, hvad jeg 

skal sige, hvis jeg for eksempel går på en restaurant for at spørge om arbejde’.  

‘Jeg er bedre til dansk nu, efter jeg har haft mentor, fordi jeg har mere forståelse for dansk 

og er bedre til at udtale dansk og snakke og skrive på dansk’. 
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5 Beskriv de centrale aktiviteter i projektet: 

Hvilke aktiviteter har projektet udført for at opnå formålet? 

• Afholdt infomøder og oplæg i den lokale helhedsplan Greve Nord Projektet, 

UCPlus Sprogskole og i Greve Kommune mhp. at rekruttere målgruppen. I alt har 

vi været i dialog med 42 kvinder fra målgruppen, der ønskede at få en mentor og 

udvalgt 20 af kvinderne til projektet.   

• Været i dialog med 39 personer, som har vist interesse for at blive mentorer og 

herudaf rekrutteret 22 frivillige mentorer til indsatsen.  

• Afholdt individuelle møder med mentorerne og målgruppen mhp. at afdække 

begge parters forventninger og ønsker til forløbet.  

• Matchet 20 kvinder fra målgruppen med 22 frivillige mentorer og gennemført i alt 

17 forløb, da 3 kvinder faldt fra i projektperioden. Derudover havde to af kvinderne 

tilknyttet 2 mentorer (1 erhvervsmentor og 1 social mentor). I gennemsnit har hvert 

mentorpar mødtes mellem 10 og 15 gange i forløbet.  

• Afholdt 1 workshop om vejen til job for målgruppen (10 deltagere) 

• Afholdt 1 workshop om CV-skrivning for målgruppen (4 deltagere) 

• Afholdt 1 workshop om uddannelsesvejledning for målgruppen (3 deltagere) 

• Afholdt 1 tur til Nationalmuseet for målgruppen (4 deltagere) 

• Afholdt 1 tur til Tivoli for målgruppen (13 deltagere) 

• Afholdt 3 x yoga timer (5 deltagere) 

• Afholdt julehygge-arrangement (6 deltagere) 

• Afholdt to foreningsbesøg til Røde Kors Genbrug (2 deltagere) 

• Planlagt 1 tur til Mosede Fort for mentorparrene, som vi måtte aflyse pga. for få 

deltagere 

• Løbende lavet opfølgning med mentorparrene telefonisk eller igennem fysiske 

møder - alt efter behov. Særligt i mentorforløbenes start har vi været i kontakt med 

mentorparrene hver måned.  

• Afholdt 3 workshops for de frivillige mentorer mhp. at opkvalificere deres 

kompetencer. Temaerne for møderne har taget udgangspunkt i at øge 

mentorernes viden om målgruppen og at give dem større indsigt i mentorrollen. 

Derudover har vi afholdt en workshop om dilemmaer og udfordringer i 

integrationsarbejdet.  

• Oprettet en netværksgruppe for de frivillige mentorer, hvor de kvartalsvis mødes og 

taler om udfordringer og dilemmaer i rollen som mentor.   

• Projektlederen har desuden understøttet mentorparrene undervejs og suppleret 

mentorerne, når der har været behov for det via telefonen og fysiske møder.  

Er der sket afvigelser i forhold til de planlagte aktiviteter? 

Ja 

 Oplys hvorfor og hvordan: 

I løbet af projektperioden erfarede vi, at brugen af frivillige mentorer både har styrker og 

svagheder. Det har været en klar fordel, at de frivillige mentorer kunne møde målgruppen i 
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øjenhøjde, da de ikke var myndighedspersoner. Derudover har det haft en positiv effekt på 

målgruppen, at mentorerne var drevet af lysten til at hjælpe og gøre en forskel. Samtidig 

viste det sig at være en ressourcekrævende opgave at være frivillig mentor, da 

mentorerne har hjulpet med fx CV-skrivning, læse breve fra Greve Kommune og andre 

offentlige instanser, kompetenceafklaring, forældreintra, boligsøgning, betale regninger, 

dele ud af sine erfaringer fra arbejdsmarkedet og derudover være en person, som 

målgruppen kunne tale med om sin hverdag, familie, håb og drømme for fremtiden. Både 

med henblik på at supplere mentorerne og opnå målet om at styrke målgruppens 

kendskab til det danske samfund planlagde vi derfor tre arrangementer til udvalgte 

kulturinstitutioner, samtidig med at vi afholdte tre opkvalificerende workshops for 

mentorerne og oprettede en netværksgruppe, hvor mentorerne kunne udveksle erfaringer 

og dilemmaer i mentorarbejdet.  

 

6 Beskriv om de opstillede mål i ansøgningen for succes er opnået: 

Projektet har opnået målsætningen om at forbedre målgruppens danskkundskaber og 

udvide målgruppens netværk, hvor vi har scoret henholdsvis 15 % og 40 % over målet. 

Derudover er vi tæt på at nå målet om, at målgruppen har fået større bevidsthed omkring 

det danske samfund og over halvvejs i mål med at give målgruppen større bevidsthed om 

deres kompetencer.   

Uddybende beskrivelse af projektets mål og resultater findes i afsnit 4.  

Hvordan er der foretaget måling af om målene er nået? 

Målingen er foretaget med brug af det udarbejdede registreringsværktøj, som Rambøll har 

udarbejdet i forbindelse med deres eksterne evaluering af projektet. Derudover har 

projektlederen i frivilligcentret gennemført kvalitative interviews af 30-60 minutters 

varighed med alle projektdeltagerne ved projektets afslutning. Projektlederen har fulgt en 

semistruktureret interviewguide med spørgsmål, der tog udgangspunkt i projektets 

opstillede målsætninger. Spørgsmålene lagde i særlig grad vægt på at indkredse 

målgruppens egne oplevelser og konkrete erfaringer med mentorforløbet. Vi har bl.a. 

spurgt ind til, hvorvidt målgruppen oplever, at de er blevet bedre til dansk, hvordan 

mentorerne har hjulpet dem med at øve dansk, hvordan mentorerne har hjulpet med at 

finde ud af, hvad de er gode til, hvad de synes om at have mentor, og hvordan 

mentorforløbene har påvirket deres humør.  

Derudover er der foretaget en midtvejsevaluering med 5 projektdeltagere, hvor 

projektlederen ligeledes gennemførte interviews med henblik på at justere projektet 

undervejs og afdække eventuelle problemstillinger med rammen for indsatsen.  

Hvem har foretaget målingen og vurderet denne? 

Projektlederen og centerlederen i Frivilligcentret i samarbejde med Rambøll, som har 

været ekstern evaluator på projektet. 
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7 Beskriv plan for forankring af projektet: 

Er der gjort tiltag for at projektet kan opnå forankring? I så fald hvilke? 

Vi har gjort flere tiltag for at forankre projektet. Bl.a. har vi opfordret mentorparrene til at 

fortsætte deres forløb efter endt projektperiode. I den sammenhæng er det lykkedes os at 

fastholde og videreføre 65 % af mentorforløbene efter projektets afslutning. 

Frivilligcentrets medarbejdere fortsætter med at følge jævnligt op med parrene og tilbyder 

fortsat netværksmøder for de frivillige.   

Derudover har vi indgået et samarbejde med Foreningen Nydansker omkring projekt Q, 

hvor vi sammen skal opstarte og gennemføre en mentorindsats for socialt udsatte 

minoritetskvinder med etnisk baggrund. Formålet med dette projekt er at øge målgruppens 

tilknytning til frivillige fællesskaber og at hjælpe målgruppen med fx 

hverdagsadministration samt forbedre deres danskkundskaber og udvide deres netværk. 

Med projekt Q vil vi tilknytte de brugere fra ‘Mentorindsats for etniske minoritetskvinder’, 

der ikke længere har kontakt til deres mentor, eller som ønsker at indgå i et nyt 

mentorforløb.    

På længere sigt arbejder vi på at forankre mentorindsatsen i Mangfoldighedsrådet, som 

har været vores oprindelige plan. Mangfoldighedsrådet er en forening, der har til formål at 

styrke og udvikle integrationen i Greve Kommune og øge kulturforståelsen mellem 

borgerne i Greve. Desværre har foreningen oplevet en faldende opbakning fra medlemmer 

og frivillige i projektperioden, som betyder at foreningen på nuværende tidspunkt ikke har 

mulighed for at videreføre mentorindsatsens aktiviteter. Frivilligcentret er dog stadig i tæt 

dialog med foreningen og arbejder på at styrke foreningens organisationsstruktur, således 

at foreningen på sigt kan videreføre mentorindsatsen med støtte fra frivilligcentret, der vil 

være behjælpelig med at søge paragraf 18-midler til indsatsen og rekruttere frivillige og 

kvinder fra målgruppen.   

Hvad har udfaldet af forankringstiltagene været? 

Se ovenstående beskrivelse.   

 

8 Beskriv om viden om projektets eksistens og/eller resultater er videregivet til 

andre: 

 

Er projektets eksistens og/eller resultater formidlet til andre? Til hvem, hvordan og 

hvornår? 

Denne rapport og Rambølls afsluttende rapport vil blive sendt ud til projektets 

samarbejdspartnere dvs. Greve Kommune, den boligsociale helhedsplan Greve Nord 

Projektet og UCPlus Sprogskole i Greve. Projektets resultater vil ligeledes blive formidlet 

på frivilligcentrets hjemmeside og på vores sociale medier.  
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I projektperioden er projektets eksistens yderligere videregivet til FAKTI, Foreningen 

Nydansker, DFUNK og the Blossom Project, der ligeledes understøtter etniske 

minoritetskvinder i deres vej til arbejdsmarkedet. Udover at videregive informationer om 

indsatsen har frivilligcentret brugt kontakten med ovenstående organisationer til at udvide 

vores viden om målgruppen og mentorskaber - en viden vi undervejs har inddraget i 

projektperioden til at justere projektet.   

 

Har projektet været i medierne? Hvilket og hvornår? 

 

Nej 

 

9 Øvrige forhold: 

 

Er der andre forhold som ikke er dækket af evalueringsskemaet som er relevant i forhold 

til erfaringsudveksling mv.? 

 

Nej 

 

 


