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Partners: 

 

Hvad er SCORE 

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

fagfolk i arbejdet med flygtninge og asylansøgere, undtagen områder ved den første indgang og 

hot spot områder. 

Denne form for fagfolk kunne være servicekommissærer og udbydere, der arbejder i lokale 

myndigheder inden for børne- og voksentjenester, og som ville drage fordel af at modtage specifik 

uddannelse og støtte fra lærere og undervisere på erhvervsuddannelser. Det vil også være af 

interesse for asyl- og flygtningeorganisationer og frivillige organisationer i disse områder. Projektet 

vil også være med til at oplyse lokalsamfundene om det humanitære problem for flygtninge. 

Projektet startede i september 2017 og slutter i august 2020. 

 

 
 

SCORE's mål 

At tilbyde en ny type uddannelse til lokale og sundhedspersonale, der har kontakt med flygtninge 

og til alle andre frivillige. 

At give deltagerne større forståelse og lydhørhed over for de sårbare grupper, såsom flygtninge. 

At tilskynde disse fagfolk til at deltage mere aktivt i samfundet, for flygtninge. 

At fremme en mere positiv holdning til EU's værdier hos deltagerne. 

At øge bevidstheden om flygtninge i lokalsamfundene.  
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3. projektmøde 

 

Det 3. Projektmøde blev afholdt i Aarhus 

(Danmark), den 12. og 13. juni 2019. SOSU 

Østjylland organiserede mødet, og repræsentanter 

fra alle projektpartnerne deltog (Grækenland, 

Italien, Spanien og Danmark).  

Hovedformålet med mødet var at: 

 Diskuterer resultaterne af uddannelsen for 

undervisere  

 Præsenterer det første udkast til e-

læringsplatformen 

 Færdiggøre strukturen i SCORE- 

onlineuddannelsen 

 Diskuterer indholdet af 

uddannelsesmodulerne og 

træningsmaterialet i SCORE-onlinekurset   

 

Behovene hos samfunds- og sundhedspersonale, 

der arbejder med flygtninge og indvandrere, er 

forskellige i de enkelte lande. Under mødet havde 

partnerne lange diskussioner om disse behov, da 

de sigtede mod at skabe et online kursus, som vil 

fange virkeligheden i alle partnernes lande. 

 

Partnerne drøftede også de næste skridt til 

gennemførelse af projektet og arrangerede det 4. 

projektmøde, der vil blive afholdt i Patras 

(Grækenland) af Patras Universitet og p-

consulting.gr den 17. og 18. december 2019.  

  

 

Multiplier Event i Baskerlandet 

 

Et succesfuldt Multiplier Event blev afholdt I 

Baskerlandet den 25. juni 2019, organiseret af San 

Viator Center, en af projektpartnerne fra Spanien.  

Formålet med Multiplier Eventet var at de spanske 

partnere (SanViator Center og Errotu) 

præsenterede SCORE projektet, informerede 

deltagerne om indvandringsproblemet og gav 

oplysninger om online-kurset for samfunds- og 

sundhedspersonale, som vil blive afprøvet i alle 

partnerlande (Grækenland, Italien, Spanien og 

Danmark). 

Deltagerne i Multiplier Eventet var 40 fagfolk fra 

forskellige sociale organisationer, der arbejder 

direkte i pleje og behandling af indvandrere og 

flygtninge. 

Deltagerne havde mange spørgsmål og 

bemærkninger, og deres feedback var et vigtigt 

bidrag til udviklingen af online-kurset. 
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 SCORE online kursus 

SCORE's online kursus for samfunds- og 

sundhedspersonale er klar. Partnerne er enige om 

antallet af moduler og undervisningsmaterialet.   

Onlinekurset vil bestå af fire moduler. 

Undervisningsmaterialet vil blive tilpasset i hvert 

partnerland (Grækenland, Italien, Spanien og 

Danmark) for at imødekomme landets virkelighed 

med hensyn på indvandringsspørgsmål og 

deltagernes behov (samfunds- og 

sundhedspersonale). 

Modulerne i online-kurset er følgende: 

1. Retsgrundlag. Social integration/integration; 

2. Sårbare grupper hos indvandrere; 

3. Introduktion til indvandreres mentale og 

fysiske sundhed; 

4. Særlig sektion for samfunds- og 

sundhedspersonale  

Formålet med SCORE-uddannelseskurset for 

samfunds- og sundhedspersonale er at: 

1. Øge fagfolks kompetencer til at henvende sig 

til og arbejde med flygtninge og indvandrere 

2. Forstå flygtninges og indvandreres behov; 

3. Hjælpe flygtninge og indvandrere med at 

blive integreret i samfundet. 

Onlineuddannelsen skal efter planen gennemføres 

i alle partnerlande i første semester i 2020. 

Hold dig opdateret! 

  

 


