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- Som en af de store arbejdspladser på Lolland vil vi gerne være med til at hjælpe med integrationen, siger personalechef Pia Danielsen

RØDBYHAVN  Tre dage 
om ugen tager Bini-

am Fikreyesus bussen fra 
sit hjem i Nakskov til fe-
riecenteret Lalandia. Den 
29-årige mand tager ikke 
bussen for at holde dasefe-
rie, men for at arbejde i La-
landias tekniske afdeling, 
hvor han går til hånde med 
forskellige opgaver. 

Biniam Fikreyesus, der 
kom til Danmark for to 
år siden som fl ygtning fra 
Eritrea, er ved indgangen 
til 2017 begyndt på IGU-
uddannelsen for fl ygtnin-
ge. Formålet med uddan-
nelsen er at få ham rustet 
til det danske arbejdsmar-
ked gennem en blanding 
af sprogundervisning og 
direkte kontakt med ar-
bejdsmarkedet. To dage 
om ugen går han på sprog-
skole i Nakskov. 

I Lalandia er de glade for 
Biniam. 

- Fra mine medarbejdere 
hører jeg, at Biniam er en 
god kollega. Han er fl ittig, 
mødestabil og lærenem, 
fortæller souschef i tek-
nisk afdeling i Lalandia, 
Morten Refdahl-Larsen. 

I Eritrea var Biniam også 
vant til at tage fat. 

- Jeg arbejdede som me-
talarbejder på en fabrik, 
siger han på dansk. 

Sproget er ikke helt på 
plads endnu, men fl ere ord 
bliver lagt til ordforrådet 
dag for dag. 

Sproglige udfordringer

Dårlige sprogfærdigheder 
er ofte den største forhin-
dring for at få fodfæste på 
det danske arbejdsmarked. 
Men på Lalandia har de 
løst det ved at lade Biniam 
varetage opgaver, hvor 
sprogfærdigheder ikke er 

så vigtige. 
- Der er selvfølgelig 

sproglige udfordringer, 
men sproget behøver ikke 
være en hindring for at 
arbejde. Meget kan fortæl-
les med tegn og på andre 
måder. Men vi sørger for, 
at sproget ikke skal stå i 
vejen. Derfor har vi valgt 
at lade vores IGU-elever 
arbejde i de tre afdelinger, 
hvor de ikke behøver at 
have gæstekontakt - i tek-
nisk afdeling, køkkenet og 
i rengøring, forklarer Pia 
Danielsen, der er persona-

lechef i Lalandia. 
Biniam Fikreyesus er lige 

nu den eneste i gang med 
et IGU-forløb i Lalandia, 
men feriecenteret vil gerne 
tage imod fl ere. 

- Som en af de store ar-

bejdspladser på Lolland 
vil vi gerne være med til at 
hjælpe med integrationen. 
Vi har tidligere haft gode 
erfaringer med at tage 
medarbejdere ind med an-
den etnisk baggrund end 

dansk. De er ofte stabile 
medarbejdere og vil tage 
den type job, som det er 
svært at fi nde danskere til, 
siger Pia Danielsen. 

Hun regner med, at La-
landia i den nærmeste 
fremtid vil ansætte endnu 
en IGU-elev, der skal arbej-
de i rengøringsafdelingen. 

Jobcenter Lolland skaber 
kontakten mellem fl ygtnin-
gene og arbejdspladserne. 
Jobcenteret hjælper blandt 
andet også med tolke.

- Mange virksomhe-
der har vist interesse. For 
virksomhederne er det et 
godt tilbud, for de kan få 
arbejdskraft til elevløn i to 
år. Flygtningene i forløbet 
får derimod den bedste 
mulighed for at lære dansk 
sprog og arbejdsliv i prak-
sis, siger Per Bech Grøn-
ning, der er jobcenterleder 
i Lolland Kommune. 

Der er en lille håndfuld 
fl ygtninge i IGU-forløb i 
Lolland Kommune, men 
Per Bech Grønning tror, at 
antallet ambitiøst sat kan 
komme op på 20 i løbet af 
et år. 
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Flygtning i job på Lalandia som del af integrationsuddannelse

Biniam tager fat på arbejdslivet

Biniam Fikreyesus og Lalandais personalechef Pia Danielsen er 

begge godt tilfredse med IGU-forløbet.  FOTO: CLAUS HANSEN

Inden IGU-forløbet var Biniam Fikreyesus to måneder i praktik i 

Lalandia for at se, om det var et match.  FOTO. CLAUS HANSEN

Integrationsgrundud-

dannelsen (IGU) er en 

tre-årig forsøgsordning, 

som skal sikre mulighed 

for arbejde og opkvali-

fi cering for fl ygtninge, 

hvis kvalifi kationer og 

produktivitet endnu ikke 

står mål med kravene 

på det danske arbejds-

marked. Ansættelsen er 

midlertidig og udgør en 

trædesten til det ordi-

nære arbejdsmarked.

Integrationsgrundud-

dannelsen varer to år og 

omfatter ansættelse i 

en lønnet praktikstilling 

på en virksomhed og 

skoleundervisning med 

uddannelsesgodtgø-

relse. Ordningen bygger 

på de eksisterende 

overenskomster og 

satserne for den to-årige 

erhvervsgrunduddan-

nelse.
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Biniam Fikreyesus arbejder tre dage om ugen i teknisk afdeling i Lalandia.  FOTO: CLAUS HANSEN


