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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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2. Multiplier Event i Aarhus 

 

Den 26. februar 2020 arrangerede SOSU 

Østjylland, projektpartneren fra Danmark, et 

Multiplikatorarrangement med fokus på flygtninge. 

Hovedemnet ved arrangementet var 

uddannelsesmulighederne i forbindelse med 

flygtninge og nye indvandrere i Danmark. 

Mange mennesker var interesserede i at høre om 

SCORE-projektet, dets mål og dets resultater. 

Repræsentanterne fra SOSU Østjylland orienterede 

deltagerne om pilotforsøgene af uddannelsen, der 

starter i april i Danmark. 
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Pilotforsøg i Grækenland 

I Grækenland blev pilotprojektet for 

sundhedspersonale og ansatte i lokalsamfundet, til 

støtte for flygtninge og immigranter startet d. 27. 

januar 2020 til 29. Maj 2020. Ifølge den første plan 

skulle det vare 12 uger, men grundet covid-19 og 

lockdown i Grækenland, blev pilotforsøgene 

forlænget. Der var også planlagt to møder ansigt til 

ansigt, men grundet pandemien blev pilotprojektet 

udelukkende gennemført ved brug af 

fjernundervisningsmetoder. 

Ansøgningerne fra deltagerne i Grækenland 

oversteg enhver forventning, da 139 fagfolk var 

interesserede i at deltage i uddannelseskurset. 

Deltagerne var sundhedspersonale, lokale 

arbejdstagere, medlemmer af ngo'er, studerende 

og frivillige fra forskellige byer i Grækenland.  

 

 
 

Koordinator for kurset var prof. Apostolos 

Vantarakis (professor ved Universitetet i 

Patras/Medicinsk Institut, koordinator for projektet 

SCORE). Underviserne var Mrs. Christina Malfa, 

socialrådgiver, Mrs. Konstantina Tsintoni, 

socialrådgiver, Mrs. Georgia Konstantopoulou, 

kognitiv psykoterapeut, Mrs. Karolina Akinosoglou, 

Ass. Professor, læge og Mrs. Melina Avagianou, 

psykolog. 

 
 

 



 
 
 
 
 

 

Nyhedsbrev No 5 

Juli 2020 

 

Pilotprojekt i Danmark 

I Danmark nåede antallet af flygtningecentre i 

slutningen af 2015 og i løbet af 2016 op på 98 

centre fordelt over hele landet. I 2020 er antallet af 

flygtningecentre dog faldet til 14 centre, og flere 

centre vil lukke, da der er flere 

flygtninge/asylansøgere der forlader Danmark end 

ankommer. 

 

Ifølge denne udvikling i årene med SCORE-

projektet er det klart, at efterspørgslen efter 

SCORE-indholdet og undervisningsmaterialet 

langsomt er faldet i stedet for at blive øget i 

Danmark. Den primære målgruppe, sundheds- og 

socialpersonale, der arbejder på flygtningecentre 

og i de endelige modtagekommuner for 

modtagelse af accepterede og godkendte 

flygtninge og asylansøgere, var mere optaget af at 

finde et nyt job end at forbedre deres 

kompetencer i perioden 2018 - 2020 og i perioden 

med afprøvning af SCORE 

uddannelsesprogrammet. 

Den danske projektpartner, SOSU Østjylland, 

introducerede uddannelsesprogrammet til de 

resterende flygtningecentre i Danmark, frivillige og 

reklamerede for det i lokalavisen. Der er også 

generel adgang til undervisningsmaterialet, da det 

uploades og er tilgængeligt som en del af 

materialet på Lab learnings hjemmeside, der drives 

af SOSU Østjylland. 

 
 

Pilotprojekt i Italien 

Italienske partnere, FORMA Azione og Arci, 

promoverede og organiserede Score 

onlineuddannelsen i Italien, rettet mod omkring 40 

social- og sundhedsmedarbejdere, der arbejder 

med flygtninge og asylansøgere. 

Onlineuddannelsen startede d. 25. Maj 2020.  

Kurset havde til formål at forbedre deltagernes 

færdigheder for at lette deres daglige arbejde med 

flygtninge og asylansøgere og støtte migranter i 

integrationsprocessen i værtssamfundet. 

 

Onlineundervisningen omfattede også 

gennemførelse af 4 online webseminarer, der blev 

udført af de italienske SCORE-undervisere for at 

tilskynde til uddybning af relevante spørgsmål og 

udveksling mellem social- og sundhedspersonale 

for at lære af hinanden og forbedre deres 

færdigheder. 

 
Pilotprojekt i Spanien 

 

I Spanien, promoverede og organiserede Centro 

San Viator Score onlineuddannelsen, rettet mod 
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omkring 80 social- og sundhedsmedarbejdere, der 

arbejder med flygtninge og asylansøgere.  

Uddannelsen i Spanien blev gennemført af 

fjernundervisning, da møderne ikke kunne 

gennemføres på grund af covid-19-pandemien. 

 
Online afsluttende konference 

 

Den 14. juli organiserede FORMA Azione 

webseminaret, "SCORE - styrkelse af social- og 

sundhedspersonalets færdigheder som et centralt 

element i integrationen af flygtninge og 

asylansøgere". 

Projektpartnerne præsenterede e-læringskurset, 

som blev gennemført i alle projektlandede med det 

formål at forbedre sundhedspersonalets og 

samfundsarbejderes færdigheder til at støtte 

flygtninge og asylansøgere. De udveksler også 

erfaringer fra de nationale nøgleaktører i det 

italienske modtagelsessystem for at forstå de nye 

udfordringer, som integrationsprocesserne vil 

medføre i de kommende år. 

Endelig delte talerne historier om migration og 

integration, som er nyttige for at lære, hvordan 

man kan gå i dialog med indvandrernes forskellige 

behov, og hvordan social- og sundhedspersonale 

kan tilbyde bedre tjenester og mere passende 

færdigheder. 

 
 

 

Online multiplier event i Patras 

Onsdag d. 15. juli 2020 blev webseminaret 

”Hvordan lokalsamfund kan støtte flygtningene” 

organiseret af University of Patras (koordinator for 

SCORE-projektet). 

Webseminaret havde til formål at informere 

deltagerne om indvandring/flygtningespørgsmål og 

om de problemer, de står over for under deres 

integration i lokalsamfundene. Under 

webseminaret blev resultaterne af projekterne og 

uddannelsesprogrammet udviklet til 

sundhedspersonale, der støtter 

flygtninge/indvandrere, præsenteret. 

 

Talerne til webmødet var: 

 Prof. Apostolos Vantarakis: Professor ved 

Universitetet i Patras/Medicinsk Institut, 

koordinator for projektet SCORE 

 Dr. Apostolos Veizis: Direktør for den 

medicinske operationelle støtteenhed for 

MSF i Grækenland 

 Karolina Akinosoglou: Professor, Patras 

Universitet 

 Dr. Georgia Konstantopoulou: Psykolog 

 Vasiliki Stamou: Politolog, koordinator for 

Day-center «Iolaos», Klimaka 

 Reppas Stefanos: MSc, Sundhedslabs 

 Panagiotis G. Anastassopoulos: p-

consulting.gr 

Webseminaret blev afsluttet med en omfattende 

diskussion mellem talere og deltagere. 
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Afsluttende projektmøde 

 

Den 28. juli 2020 fandt det sidste transnationale 

møde sted. Det sidste møde var planlagt til d. 6. og 

7. juli 2020 i Perugia (Italien), men grundet COVID-

19 pandemien, besluttede partnerne at mødes 

online. 

Formålet med det afsluttende projektmøde var: 

1. Diskussion om resultaterne af pilotprojektet 

i partnernes lande 

2. Drøftelse af overvågningsspørgsmål og 

endelig rapport om projektet 

3. Diskussion om de næste skridt i 

partnerskabet om flygtninge/indvandres 

problemer. 

Alle partnerne blev enige om, at de havde et godt 

samarbejde i løbet af de 3 års gennemførelse af 

projektet, og de er meget tilfredse med de 

endelige output. 

 

Følg os på facebook  og besøg vores  hjemmeside! 
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https://www.facebook.com/SCOREinTraining
https://score.training/

