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Partners: 

 

Hvad er SCORE 

SCORE er et 3-årigt europæisk projekt, der vil bringe en innovativ indsats inden for rammerne af 

uddannelse af fagfolk i arbejdet med flygtninge og asylansøgere på andre områder end de første 

indrejse- og hot spots områder. 

Denne type fagfolk kan være servicekommisionærer og udbydere, der arbejder i lokale 

myndigheder i børns og voksnes tjeneste, som ville have gavn af at modtage specifik uddannelse 

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

asylansøgere og flygtningeorganisationer og frivillige organisationer på 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 udbyde en ny type uddannelse til samfunds- og sundhedsarbejdere inden for effektiv kontakt 

med flygtninge og til alle andre frivillige 

At give deltagerne en større forståelse og lydhørhed for sårbare grupper, så som flygtninge 

At tilskynde at disse fagfolk har en mere aktiv deltagelse i samfundet for flygtninge 

At fremme en mere positiv holdning til EUs værdier for deltagerne 

At øge bevidstheden om flygtninge i lokalsamfundet 
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Samlet personaleuddannelse 

 

Den 28. juni 2018 blev der afholdt en samlet 

personaleuddannelse for SCORE projektet, hvilket 

fandt sted i Perugia (Italien). Træningen varede tre 

dage (26-27-28/06/2018) og ledere af 

projektpartnere deltog fra Grækenland (Patras 

Universitet og p-consulting), Danmark (SOSU 

Østjylland), Italien (ARCI Perugia & Forma. Azione) 

og Spanien (Centro San Viator). 

Under uddannelsen diskuterede deltagere 

spørgsmål vedrørene levering af specialiserede 

ydelser til flygtninge og migranter samt de 

problemer, som flygtninge og migranter står over 

for under deres ophold i værtslandet og hvordan 

disse problemer kan løses af sundheds- og 

samfundspersonale.  

Derudover blev der fremlagt specifikke teknikker til 

uddannelse af sundheds- og samfundspersonale, 

der sigter mod at erhverve den viden og de 

færdigheder, de har brug for, for at yde 

kvalitetstjenester til migranter og flygtninge. 

Samtidig blev deltagerne uddannet i mentor- og 

coaching teknikker. 

Der blev også drøftet vigtige spørgsmål vedrørende 

lovgivningen for migration og flygtninge i hvert 

land og de foranstaltninger, der er truffet for at 

løse disse problemer. 

Under uddannelsen besøgte deltagerne et hjem for 

syv flygtninge fra Afrika, som har ansøgt om asyl i 

Italien og de venter på den endelige beslutning. 

Besøget var meget vigtigt, da projektpartnere 

havde mulighed for at diskutere med de 

flygtningene omkring de problemer, de oplevede i 

deres rejse til Italien, de vanskeligheder de står 

over for, og hvad de gør for at integrere sig i 

lokalsamfundet (fx lære det italienske sprog, 

erhvervsuddannelse for at finde et job mv.). 

 

 
 

Slutteligt drøftede deltagerne 

uddannelsesprogrammet, som vil blive oprettet af 

alle projektets partnere og de moduler, som vil 

blive udviklet. 

 

  

Projektets 2. møde 

 

Det 2. SCORE projektmøde blev afhold i Bilbao i 

Spanien den 8. og 9. oktober 2018. 

Hovedmålene med mødet var at: 

 Afslutte uddannelseskurset for 

lærere/undervisere, der skal uddanne de 

lokale arbejdere og sundhedspersonale. 
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 Afslutte modulerne i E-læringskurserne for 

samfunds- og sundhedspersonalet og 

længden af kurserne. 

 Designe E-lærings platformen, som vil blive 

oprettet i de følgende måneder. 

 Diskutere det undervisningsmateriale, der 

skal bruges til uddannelseskurserne 

 

Partnerne drøftede også de næste trin for 

projektets gennemførelse og arrangerede det 3. 

projektmøde, der afholdes den 4. og 5. juni 2019 i 

Århus (Danmark) af SOSU Østjylland. 

 

 

  

Rundt om bordet ved EfVETs 27. 

internationale konference 2018 

SCORE projektet blev præsenteret ved EfVETs 27.  

internationale konference, som fandt sted i Lake 

Como (Italien) den 24. og 25. oktober 2018.  

 

EfVET er en af Europas førende faglige 

sammenslutninger, der er skabt af og for 

erhvervsuddannelsesudbydere. 

Repræsentanter fra p-consulting, Centro San 

Viator, Forma.Azione, Arci og SOSU Østjylland 

(projektpartnere) deltog i konferencen og 

diskuterede mål for SCORE-projektet med de 

udsendte. 

Derudover blev der arrangeret et rundbord, hvor 

deltagerne diskuterede med projektpartnere og 

stillede spørgsmål omkring det kursus, der skal 

oprettes i de kommende måneder. 

  

Uddannelse af undervisere 

Frem til slutningen af 

december 2018 vil alle 

partnere arrangere 

uddannelseskurser for  

undervisere, som skal 

gennemføre e-lærings kurser 

for samfundsarbejdere og 

sundhedspersonale.  

Uddannelseskursernes struktur er allerede 

færdiggjort, og i november 2018 starter partnerne 

rekruttering af de fagfolk, der skal uddanne 

deltagerne i E-lærings kurser. 

Det forventes af underviserne er advokater, 

socialarbejdere, læger, sociologer, psykologer og 

andre fagfolk. Uddannelsen af undervisere finder 

sted i alle partnerlandene (Grækenland, Italien, 

Spanien og Danmark) og varer i 3 dage. 

 

  


