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Aalborg har i mange år 
været en af de vigtigste 
indgangs-portaler til 
Danmark for grønlæn-
dere.   

Ud af omkring 1100 be-
boere med grønlandsk 
oprindelse er ca.250 af 
dem socialt udsatte. 

Det Grønlandske Hus og Grønlæn-

derenheden i Aalborg, 2012 

BAGGRUND  
Socialt udsatte grønlændere i Danmark er karakteriseret ved, at de har mas-
sive sociale og psykiske problemer. Som danske statsborgere er grønlænder-
ne ikke omfattet af integrationsloven og integrationsindsatserne i Danmark. 
Mange mangler samtidig sproglige, uddannelsesmæssige og sociale forud-
sætninger, som er nødvendige for at klare sig i det danske samfund. Det kan 
være vanskeligt for fagpersoner at møde de socialt udsatte grønlændere og 
få den relevante viden om dem.   

I Aalborg oplevede aktørerne på grønlænderområdet et behov for et fælles 
forum, hvor en dialog og et samarbejde om de socialt udsatte grønlændere 
kunne foregå. Grønlænderforum blev således oprettet i 2008 og består af en 
fast kerne af repræsentanter fra de største initiativer og tilbud på grønlæn-
derområdet i Aalborg. 

   

 

FORMÅL 
Møderne i Grønlænderforum består primært af en fast kerne af fagpersoner på grønlænderområdet i Aal-
borg. Formålet med forummet er:  

1. At give mulighed for at udveksle aktuelle informationer og nyheder på grønlænderområdet deltager-
ne imellem, samt diskutere eventuelle udfordringer. 

2. At skabe et godt udgangspunkt for videndeling og erfaringsudveksling, både internt i Grønlænderfo-
rum, men også ved at invitere mere perifere fagpersoner med til møderne og til større arrangemen-
ter som fx temadage.  

3. At få et personligt kendskab til hinandens kompetencer og viden, der gør en helhedsorienteret ind-
sats for denne gruppe af borgere mulig. 

Gennem forummet får hovedaktørerne på grønlænderområdet i Aalborg en større indsigt i hinandens arbej-
de, initiativer og tilbud. De kan derfor give den enkelte udsatte grønlandske borger en mere kvalificeret 
hjælp. Forummet arrangerer også temadage, hvor andre fagpersoner kan få mere viden om målgruppen.  

 

 

 

 

 

FAKTA 

 Grønlænderenheden i Aalborg Kommune er mødeleder ved Grønlænderforums møder. 
 

 Der afholdes 3-4 møder årligt, deltagerne skiftes til at lægge lokaler til. 
 

 Møderne har altid en dagsorden, der tager udgangspunkt i forslag og idéer fra deltagerne. Dagsorde-
nen kan eksempelvis have et punkt der hedder ”Planlægning af temadag”, eller et punkt der hedder 
”Orientering om nye projekter og tiltag”. 
 

 På møderne fortæller hver enkelt deltager om eventuelle nyheder eller problemstillinger, og alle del-
tagerne kan få sparring på konkrete problemstillinger og dele antagelser, observationer og idéer med 
hinanden.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÆR OPMÆRKSOM PÅ… 
Ved etableringen af et forum for en fast gruppe aktører bør det klarlægges, hvad forummets formål er. 
Formålet kan være alt fra videndeling, et bedre samarbejde eller koordinering af initiativer på området. 
Med et forum, der består af en lille gruppe aktører, kan hver enkelt aktør bringe emner, problemstillinger 
og lignende på banen, som han/hun finder relevante. Grønlænderforum i Aalborg blev opmærksomme på…  

 At det er en god idé at finde en neutral mødeleder, så alle stemmer i forummet høres og vægtes li-
geligt og intet initiativ forfordeles.  

 At det kan være vanskeligt at forsøge at koordinere initiativer og tilbud, da hver deltager, foruden 
at have målgruppens bedste i sinde, taler ud fra egen baggrund(interesser?) 

 At det er en fordel at klarlægge og definere forummets formål, så alle deltagere går ind i netværket 
med samme udgangspunkt.  

 At det kan være en god idé at invitere relevante fagpersoner til møder med relevante temaer eller 
til temadage, så netværket udvides og videndelingen bliver bredere.  

DELTAGERNES UDBYTTE AF GRØNLÆNDERFORUM 
Alle deltagerne i Grønlænderforum oplever et opkvalificeret samarbejde efter Grønlænderforums opståen. 
Følelsen af at være en del af en samlet indsats styrker arbejdsmotivationen.  
 
Det personlige kendskab til hinanden samt det fælles mål, skaber grobund for udvikling og opstart af nye 
initiativer på tværs af deltagerne.  
 
ET FÆLLES INITIATIV 
Deltagerne i Grønlænderforum har i fællesskab taget initiativ til undersøgelse af forekomsten af tuberkulose 
blandt udsatte grønlændere. Undersøgelsen kom i stand allerede 14 dage efter, at der blev gjort opmærksom 
på problematikken i Grønlænderforum. En gadesygeplejerske blev engageret, og gennem forummets mange 
personlige kontakter til de udsatte grønlændere i nærmiljøet var det nemt at få målgruppen undersøgt og 
hvis nødvendigt igangsat behandling.   
 

 

 

 

 

 

 

 


