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Tid: Dagsorden Orientering/drøftelse/beslutning 

13.00 

v./ Lone 

Nyt fra Sekretariatet 
 

Orientering 
Der skal være valg af frivillige til DRC 
Dansk Flygtningehjælps 
Repræsentantskab, som samtidig sidder i 
DRC Frivilligforum. 
 
Der er 6 pladser som skal fordeles med 1 
repræsentant i hver af de 5 regioner. 
Den 6. plads i Frivilligforum tilfalder den 
region, der har flest frivillige; hvilket er 
Region Hovedstaden. Derfor vælger 
Hovedstaden 2 repræsentanter. Alle er 
valgt for 2 år.  

 
Valget er sat igang via DRC Integrations 
regionskonsulenter og skal være afholdt 
inden udgangen af februar. Findes der 
ikke 2 repræsentanter i Region 
Hovedstaden, tilfalder den ekstra 
repræsentant Region Syddanmark, der 
har næstflest frivillige. 
 
Frivillig, Budget 2023. 
Budgettet for 2023 blev gennemgået. 
Der er en samlet omsætning på 19,8. 
mio. kr. fordelt på en driftsbevilling fra 
Integrationsministeriet på 11,6 mio. kr., 
2,5 mio. kr. fra fonde til Ukraineindsatser 
2,6 mio. kr. primært fra kommunale 
partnerskabsaftaler og 3,1 mio. kr. fra 
Udlodningsmidler som er midler fra 
Socialstyrelsen. 

 
Der er i øjeblikket pres på 
Frivilligrådgivningen. Kompleksiteten i 
sagerne vokser, og derfor tager 



rådgivningen mere tid. DRC Integration 
har udarbejdet en henvisningsliste til 
rådsøgende, og der arbejdes på 
ledelsesniveau organsitorisk med 
Frivilligrådgivningen.  

13.30 

v./ DRC 
Frivilligforum 

 

Optimering af viden på tværs af regionerne 
 

Det drøftes, hvad regionskonsulentens 
rolle på møder skal være; skal 
regionalkonsulenten komme med viden 
på nationalt eller regionalt plan – og skal 
vedkommende tale om et særligt emne, 
Frivilligforum ønsker oplyst eller selv 
komme med, hvad der rører sig?  
 
Det besluttes, at der efter et par 
mødegange, hvor regionalkonsulenter 
har deltaget i møder, vil lægges fastere 
rammer for deltagelse. I øjeblikket 
ønsker Frivilligforum at være nysgerrige 
på, hvad konsulenterne kommer med. 
Det besluttes også, at der skal laves en 
fast mødeplan for hele 2023, så 
mødedatoer ikke planlægges fra gang til 
gang.  
 
Marie-Cecilie Friis Broundal, Regional 
konsulent i Region Midtjylland har taget 
udgangspunk i, hvad der rører sig på 
landsplan, og berører følgende emner, 
der er dialog rundt ombordet omkring: 
 
Brug af § 18 midler 
Ovenpå en lang coronatid oplever flere 
frivilliggrupper, at færre frivillige søger 
midler til aktiviteter. Det kan derfor være 
en god ide at gå mere aktivt til værks – 
og f.eks. lave et 
inspirationskatalog/oversigt over 
arrangementer/aktiviteter, der kan 
afholdes. Det kan også være relevant at 
gennemføre aktiviteter, selvom der kun 
er få tilmeldte, så traditionelle sociale 
aktiviteter kan genoplives. Målgrupppe 
og de frivillige, der kan deltage, vil blive 
motiverede og kommunen vil se, at der 
fortsat er et behov for at afsætte midler 
til målgruppen.  
 
 
Fokus på alle flygtninge i DRC 



Integration Nogle frivillige har givet 
udtryk for, de synes, der har været et 
stort fokus på de ukrainske flygtninge i 
DRCs kommunikation. Det er ikke 
Frivilligforums oplevelse – tværtimod 
synes forummet, at der har været fokus 
på, at ingen aktiviteter udelukkende 
oprettes til gavn for en afgrænset 
flygtningegruppe. DRC Integration har 
foretaget forskellige tiltag for netop at 
undgå forskelsbehandling, blandt andet i 
dialoger med kommunale 
samarbejdspartnere og i Region 
Nordjylland har en frivilliggruppe taget 
initiativ til et dialogmøde for flygtninge 
fra andre lande, netop for at give dem et 
trygt rum til at udtrykke følelser 
iforbindelse med særlovgivning mm. For 
de ukrainske flygtninge.  
 
I Region syd- og Midt har der været 
arrangeret fællesarrangementer med 
mad, dans mm.  - Og gennem 
kulturmøder, er der blevet et godt 
fællesskab på tværs af flugtbaggrund.  
Det understreges af alle mødedeltagere, 
at det er vigtigt at fortsætte dette fokus, 
så ingen flygtninge oplever, de er glemt.  
Særligt for syriske flygtninge kan det 
være hårdt at se en anden gruppe 
flygtninge blevet budt så varmt 
velkommen i takt med, at de i stigende 
grad skal forlade landet.  
 
Supervision og kurser om frivilligrollen 
I flere regioner har der været afholdt 
flere kurser om frivilligrollen v. 
Supervisor Sanne Kok. Det har været en 
stor succes, og mange frivillige har 
udtrykt begejstring over, at DRC 
Integration har fokus på at passe på de 
frivillige, så de ikke brænder ud i deres 
frivillige engagement. Sanne Kok kan 
bookes til kurser og også 
gruppesessioner.  
  
Kvoteflygtninge  
DRC Integrations 
netværksfamilier/Venner Viser Vej og 



øvrige aktiviteter er et vigtigt led i 
modtagelsen af kvoteflygtninge fra 
Rwanda. Således er mange af de 
kvoteflygtninge, der ankom sidste år 
været matchet med netværksfamilier, og 
der arbejdes på, at finde 
netværksfamilier, der også kan agere 
brobyggere til aktiviteter som f.eks. 
Sprogtræning, lektiehjælp, 
mødregrupper og leg og læringsgrupper 
for de 160 kvoteflygtninge, der 
ankommer i slutningen af dette år og i 
starten af 2023.  
Der kommer også LGBT+ personer, 
hvorfor et samarbejde med LGBT Asylum 
er oplagt.  
DRC Integration er en del af et 
forskningsprojekt, der har har til formål 
at indsamle viden om effekten af 
integrationsindsatser for kvoteflygtninge 
og komme med anbefalinger for at højne 
kvaliteten i disse. Derfor vil 
netværksfamilier til denne gruppe blive 
tilbudt at indgå i projektet, og som en 
del af det også modtage en særlig form 
for supervision og netværksgruppe med 
andre netværksfamilier, der mathes med 
kvoteflygtninge.  
 
Lone sender liste over kommuner, der 
skal modtage kvoteflygtninge, film 
udarbejdet af Viden og Udvikling samt 
information om muligheden for at blive 
en del af forskningsprojektet som 
frivillig.  
 
Frivilligforum ønsker at få opfølgning på 
arbejdet med kvoteflygtninge i løbet af 
2023.  
 
Læringsspil 
Spillet ’Kom Indenfor’, der er et 
træningsspil til indfødsretsprøven 
udviklet af frivillige i DRC Integration og 
Røde Kors har været en stor succes. I 
øjeblikket er spillet fuldt udlånt – men 
der er bestilt 50 yderligere spil. Spillet 
kommer ikke til at blive solgt, da det er 
tiltænkt som et frivilligværktøj, der skal 



gøre gavn i sociale sammenhænge. 
Frivillige, der er interessede i at låne 
spillet kan blive skrevet op til udlån ved 
deres regionale konsulent.  

14.30 

v./ DRC 
Frivilligforum 

Input fra frivillignetværket til DRC Frivilligforum 
 
 

Dialog 
Region Syddanmark kører Facebook som 
pilotprojekt. Er der allerede erfaringer? 
 
Regitze Videbæk har oprettet en 
Facebookgruppe, der er kommet op på 
40 deltagere. De frivillige i gruppen er 
aktive. Nogle deler billeder fra 
aktiviteter. I gruppen har Regitze indtil 
videre fået positive tilbagemeldinger på 
DRC Integrations understøttelse af 
frivillignetværket. Ønsker om flere 
fysiske kurser og en enkelt ar spurgt ind 
til kørselsgodtgørelse.  
 
Også i Region Hovedstaden har Mathias 
fået positiv feedback.  

15.10 Pause  

15.20 

 

Kurser 2023 Dialog 
Frivilligs kursuskatalog for foråret 2023 
er under udarbejdelse. Hvilke kurser er 
der behov for? 
Frivilligforum gør opmærksom på, at 
flere frivillige ønsker fysiske kurser. 
Derudover ønsker forummet at give 
mere plads til erfaringsudveksling på 
møder.  
 
Ideer: Et kursus med fokus på 
kommunens kan og skal opgaver/ 
grænser i frivilligrollen 
 
Modtagelse af nye flygtninge 
 
Den svære bogstavkombination/ 
inspiration til sprogtræning 
 
Empowerment/ 
Hjælp-til selvhjælp som metode i det 
frivillige arbejde 
 
Hjemsendelsesproceduren 

15.45 Evt. 
 

På næste møde den 27. februar 2023 vil 
Bettina have et indlæg om FUs roll i DRC 



Integration  
 
 
Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp har 
et fælles debatindlæg om Venner Viser 
Vej, da indsatsen ikke er kommet på 
finansloven: Debat: Frivillige venner 
bidrager afgørende til integrationen | 
avisendanmark.dk 
VVV rapporten ønskes forelagt på et 
møde.  
 
Mette Høvring vil på et kommede møde 
præsentere kursuskataloget for 2023 

16.00 Kom godt hjem!  

 

https://avisendanmark.dk/artikel/debat-frivillige-venner-bidrager-afg%C3%B8rende-til-integrationen
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