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Grupper af nyankomne flygtninge og 
indvandrere 
 

Forudsætninger for deltagelse 
Det er vigtigt at betragte gruppen af nyankomne flygtninge- og indvandrerfamilier differentieret 
og være opmærksom på den enkelte nyankomne families specifikke migrationshistorie, 
udfordringer, ressourcer og fremtidsperspektiver. Disse forhold vil ikke bare have indflydelse på 
familiens generelle situation og på de enkelte familiemedlemmers vej ind i uddannelse, arbejdsliv 
og medborgerskab, men også på forudsætningerne for deltagelse i forældresamarbejdet.  
 
Overordnet set kan man skelne mellem fem forskellige grupper af nyankomne flygtninge- og 
indvandrerfamilier: 
 

1. Indvandrerfamilier, hvor mor og/eller far er arbejdsmigranter og kommer til kommunen, 

fordi de har fået ansættelse ved en nærliggende virksomhed. Disse familier har i 

udgangspunktet en direkte kontakt til det danske samfund via arbejdsrelationer, men de 

har ikke nødvendigvis nogen erfaring med eller viden om de pædagogiske institutioner, 

velfærdstilbud og fritidsaktiviteter, som deres børn kommer i berøring med. 

2. Indvandrerfamilier, hvor den ene af forældrene og evt. også børnene kommer til 

kommunen via familiesammenføring. Disse familier har som oftest et socialt netværk at 

trække på og et vist kendskab til kommunens velfærdstilbud. Det er dog vigtigt at være 

opmærksom på, at denne viden og erfaring er ulige fordelt mellem forældrene. 

3. Flygtningefamilier, der har modtaget asyl og opholdstilladelse og er nyligt udsluset fra 

asylcenter til bosætningskommune. Forældrene har gennem deres ophold på asylcentret 

deltaget i kurser, hvor de er blevet introduceret til dansk sprog, kultur- og 

samfundsforhold; herunder arbejdsmarkeds-, uddannelses- og boligforhold. Nogle af 

forældrene har også haft ordinært arbejde uden for asylcentret. De fleste børn har gået i 

asylcentrenes interne pædagogiske dagtilbud og/eller asylskole. Nogle af børnene har gået 

i en dansk folkeskole uden for asylcentret. 

4. FN-kvoteflygtningefamilier, der ankommer til kommunen direkte fra en flygtningelejr i 

udlandet. Ofte har disse familier været på flugt i en længere årrække, og i visse tilfælde 

boet i flere forskellige lande. Denne ustabile flugt-tilværelse har som oftest betydet ringe 

tilknytning til arbejdsmarkedet og sporadisk skolegang for børnenes vedkommende. Disse 

familier er blevet screenet og udvalgt af en dansk delegation til genbosætning i Danmark. 
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Forud for genbosætning i Danmark, har familierne deltaget i et ’før-afrejse-kursus’, der 

indfører dem i dansk sprog og samfundsforhold. 

5. Uledsagede mindreårige flygtningebørn, og –unge, som har fået asyl og opholdstilladelse 

og nyligt er udsluset fra asylcenter til bosætningskommunen. Disse børn og unge får tildelt 

en frivillig forældremyndighedshaver, som bisidder barnet eller den unge i dialogen med 

de professionelle om barnets eller den unges nye liv i kommunen. 

 

 

Mere information 
 
Om forskellige grupper af nyankomne flygtninge- og indvandrere: 
Udlændingestyrelsen: www.nyidanmark.dk 
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet: www.dengodemodtagelse.dk 
Center for udsatte flygtninge: https://flygtning.dk/danmark/center-for-udsatte-flygtninge  
Dansk Røde Kors: https://skoleshop.rodekors.dk/temaer/tema-asyl/fakta-om-asylboern 
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