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Partners: 

 

Hvad er SCORE 

SCORE er et 3-årigt europæisk projekt, der arbejder med at udvikle/forny uddannelsen, inden for de 

gældende rammer, af fagfolk som arbejder med flygtninge og asylansøgere på forskellige niveauer, dog 

undtaget grænse- og hot spotområder. 

De faguddannede personer kan være serviceudbydere og andre udbydere, der arbejder for lokale 

myndigheder med arbejdet med børns og voksne, som vil drage nytte af at modtage specifik uddannelse og 

støtte fra erhvervsuddannelseslærere og undervisere. Det vil også være af interesse for asylsøgere og 

flygtningeorganisationer og frivillige organisationer inden for disse områder.  

Projektet vil også hjælpe med at uddanne de lokale samfund om flygtninges humanitære problem. 

Projektet startede i september 2017 og slutter i august 2020. 

 

 

 
 

SCOREs mål:  

At give en ny type uddannelse til social- og sundhedsarbejdere inden for områder med tæt kontakt med 

flygtninge og til andre frivillige. 

At give deltagerne en større forståelse og lydhørhed over for udsatte grupper, såsom flygtninge  

At tilskynde at disse fagfolk arbejder mere aktivt i arbejdet for flygtninge i samfundet 

At fremme at deltagerne har en mere positiv holdning til EU's værdier 

At øge bevidstheden i lokalsamfund om flygtninge 
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Actions of the project  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Kick off Meeting 

 

Opstartsmødet for SCORE-projektet blev afholdt på 

p-konsulentens kontor (partner for projektet) i 

Patras (Grækenland) den 18. og 19. december 

2017. 

Mødet startede med præsentation af projektet og 
dets mål. Mødet blev indledt af Prof. Apostolos 
Vadarakis, fra University of Patras (projektleder). 
Fru Dora-Dimitra Teloni, fra Institut for Socialt 
Arbejde fra Det Teknologiske Uddannelsesinstitut i 
Athen  fortalte om den europæiske 
udlændingepolitik og flygtningekrisen, og hun 
præsenterede sagen om Patras. 

Alle partnere præsenterede deres organisationer 

og deres erfaringer med flygtningeprojekter. 

Migrationskrisen i hele Europa, behov i 

lokalsamfundene, samt de mangler/behov der 

opstår for personer, der arbejder med flygtninge 

hver dag, og hvordan projektet effektivt bidrager til 

et smidigt samarbejde med dem var nogle af de 

emner der blev diskuteret. Uddannelsen af 

sundhedsfagligt personale og offentlige ansatte, 

der arbejder med flygtninge i hverdagen er 

projektets hovedformål. 

 

1st 

•Forskning med udgangspunkt i flygtninges 
behov i lokalsamfund og behov og mangel på 
kompetencer hos folk og sundhedspersonale, 
der arbejder med flygtninge 
 

2nd  

•Sam-skabelse (del af Living Lab); pensum, 
kompetencer, læringsresultater for 
modulopdelte kurser; Erfaring med 
uddannelsesfællesskab og sundhedspersonale, 
der arbejder med flygtninge 

3rd  

•At oprette kurser for lærere / undervisere, 
implementering og evaluering - 
læringsressourcer og læringsresultater 
 

4th  

•”Sådan arbejder du med flygtninge "- Design, 
udvikling og afprøvning af værksted og e-
learning 

5th  

• Implementering og evaluering af uddannelsen 
af sundhedspersonale – Sundhedspersonalets 
træning sammen med flygtninge  
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Forskning i behov for social- og 

sundhedsmedarbejdere og 

flygtninger 

I fase 1 af projektets 
gennemførelse (09/2017 - 
04/2018) blev en 
skrivebordsundersøgelse 
gennemført af alle partnere i 
deres respektive lande for at 
synliggøre : 

 De færdigheder, som social- og 
sundhedspersonalet har brug for, for at kunne 
arbejder med flygtninge 

 
 Flygtninges behov, således man kan 

sammensætte den bedste træning til Social- 
og sundhedspersonale 

 

Projektet er primært rettet mod at uddanne social- 
og sundhedspersonale, der arbejder med 
flygtninge, for at yde den mest hensigtsmæssige og 
fokuserede hjælp og pleje til flygtninge. 
 
Det er indforstået, at oplyste social- og 
sundhedsarbejdere: 

 effektivt håndterer de problemer, der er 
forbundet med at arbejde med flygtninge 

 føler, at de har situationen under kontrol 
 accepterer og håndterer deres egne følelser 

når de arbejder med pleje og hjælp til 
flygtninge 

 er i stand til at klare de følelsesmæssige og 
praktiske aspekter ved at arbejde med 
flygtninge 

 yder omsorg af høj kvalitet i arbejdet med 

flygtninge 

 
 

 

 

 

 

Fælles personaleuddannelse 

 

Den 26.-27. juni 2018 afholdes den fælles 
personaleuddannelse af SCORE-projektet i Perugia 
(Italien). 
 
Projektets formål er at forbedre kompetencerne 
hos de social- og sundhedsarbejdere (fagfolk), der 
arbejder med flygtninge i lokalområderne 
(flygtninge uden for landets indrejse og hot spot 
steder)  
 
Grundet de enkelte landes særlige forhold er det 
nødvendigt for alle partnere at forstå de forskellige 
behov i hvert land for at kunne skabe et fælles 
uddannelsesprogram (e-learning), som vil opfylde 
kravene/behovene for alle landene, der deltager i 
projektet.  
 
Alle partnere vil bidrage med deres viden på 
bestemte områder for at nå det ovennævnte mål. 
 
Under den fælles personaleuddannelse vil 
deltagerne blive uddannet i coaching- og 
mentorteknikker, som de skal bruge under træning 
af social- og sundhedsarbejdere, som vil deltage i 
projektet. Samtidig vil de tale med flygtningene og 
migranterne om de problemer de står over for, for 
at kunne inddrage de moduler i 
uddannelsesprogrammet, der er nødvendige for at 
kunne forstå flygtninges behov. 
 
Den vigtigste element i uddannelsesprogrammet 

vil for alle deltagere være, at lære at samarbejde 

på trods af kulturforskelle. 

  


