
Åbent seminar med fri adgang for alle interesserede  
 

 
Integration af flygtninge gennem uddannelse 

- erfaringer fra forskning og praksis  

Onsdag d. 18. september 2019 kl 14:00 – 16:30 i Byens Hus i Roskilde 
Stændertorvet 1, 4000 Roskilde (i det gamle rådhus).  

Program  
• Velkomst ved prof. Christian Helms Jørgensen, Roskilde Universitet  

• Det ska’ gi’ mening! Oplæg af Lektor em. Michael Svendsen Pedersen, forsker i integration og 
andetsprogslæring ved Roskilde Universitet.  

• Erfaringer fra praksis Oplæg af Stig Svendsen, integrations- og beskæftigelsesambassadør i 
Roskilde Kommune.   

• Hvad kendetegner god praksis? Oplæg af prof. Christian Helms Jørgensen, Roskilde Universitet 
Præsentation af resultater af et europæisk projekt om uddannelse af flygtninge.  

• Spørgsmål og diskussion   

 

Oplægsholdere 

Michael Svendsen Pedersen. Med udgangspunkt i en række projekter giver Michael konkrete eksempler på 
hvordan elevers deltagelse i læringsforløb hænger sammen med deres muligheder for at bruge dem til at 
skabe livshistorisk sammenhæng – en biografi - og hvordan forskellige læringsmiljøer kan fremme eller 
hæmme meningsfulde og sproglige, faglige og personlige læringsprocesser for eleverne. Michael er Lektor 
emeritus ved Roskilde Universitet, og har arbejdet med udvikling og forskning i undervisning i fremmed-
sprog og andetsprog samt erhvervsskolepædagogik med særlig fokus på etniske minoritetselever. I skandi-
navisk sammenhæng arbejder han med arbejds- og beskæftigelsesorienteret andetsprogsundervisning.  

Stig Svendsen. Integrations- og beskæftigelsesambassadør i Roskilde Kommune. Stig arbejder i Roskilde 
Kommunes integrationsafdeling og har tidligere været virksomhedskonsulent.  

Christian Helms Jørgensen har forsket i integration af flygtninge gennem erhvervsrettet uddannelse og op-
læring i arbejdslivet.  På seminaret fremlægger han resultater fra et europæisk samarbejde om at identifi-
cere god praksis i erhvervsrettet uddannelse af flygtninge. Det omfatter en håndbog, et on-line kvalitets-
redskab og 20 eksempler på god praksis til inspiration for praktikere. Projektets materialer kan hentes på 
hjemmesiden https://forskning.ruc.dk/da/projects/erhvervsrettet-uddannelse-for-flygtninge-indikatorer-for-god-
prak  

 

https://forskning.ruc.dk/da/projects/erhvervsrettet-uddannelse-for-flygtninge-indikatorer-for-god-prak
https://forskning.ruc.dk/da/projects/erhvervsrettet-uddannelse-for-flygtninge-indikatorer-for-god-prak

	Åbent seminar med fri adgang for alle interesserede
	Onsdag d. 18. september 2019 kl 14:00 – 16:30 i Byens Hus i Roskilde
	Program
	Oplægsholdere


