
 

 

Grønlændernetværket i Esbjerg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der bor i alt omkring 

460 borgere med 

grønlandsk oprindel-

se i Esbjerg.  

Ud af dem betragtes 

ca. 25 % som socialt 

udsatte. 

Det Grønlandske Hus i Odense 

og Oqqumut i Esbjerg 

BAGGRUND  

Socialt udsatte grønlændere i Danmark er karakteriseret ved, at de har massive 

sociale og psykiske problemer. Som danske statsborgere er grønlændere ikke 

omfattet af integrationsloven og integrationsindsatserne i Danmark. Mange soci-

alt udsatte grønlændere mangler sproglige, uddannelsesmæssige og sociale for-

udsætninger for at klare sig i det danske samfund. Det kan derfor være en udfor-

dring for fagpersoner i den almene indsats at møde denne målgruppe  

I Esbjerg oplevede aktørerne på grønlænderområdet et behov for et fælles fo-

rum, hvor en dialog og et samarbejde om de socialt udsatte grønlændere kunne 

foregå. Grønlændernetværket blev oprettet i 2011 og består af de aktører på 

grønlænderområdet, der ønsker at deltage i det.  

FORMÅL 

Grønlændernetværket i Esbjerg er et netværk for alle de fagpersoner i Esbjerg Kommune, der er i kontakt 

med socialt udsatte grønlandske borgere. Formålet med netværket er: 

 At skabe et godt udgangspunkt for videndeling, erfaringsudveksling og oplysning på tværs af faglig-

heder og arbejdsområder. 

  At skabe et fagligt netværk og samarbejde mellem forskellige fagpersoner, der i fællesskab kan op-

starte og udvikle initiativer på grønlænderområdet.  

  At skabe et personligt kendskab til hinandens kompetencer og viden, der gør en helhedsorienteret 

indsats for denne specifikke gruppe af borgere mulig. 

Gennem netværket får aktørerne på grønlænderområdet i Esbjerg en større indsigt i hinandens arbejde, initi-

ativer og tilbud. De kan derfor give den enkelte udsatte grønlandske borger en mere kvalificeret hjælp. 

 

 

 

 

FAKTA 

 En fast tovholder indkalder til møderne, der varer 2-3 timer. 

 Netværket mødes den første mandag i kvartalet kl. 10.00 – altid på samme sted.  

 Der er ca. 6 deltagere på hvert møde, og der er altid én repræsentant fra hvert af de forskellige initia-

tiver i Esbjerg til stede.  

 Møderne har ikke en fast dagsorden, men indeholder en ”runde”, hvor alle deltagere fortæller om 

nye initiativer eller problemstillinger omkring udsatte grønlændere i Esbjerg, som de oplever i deres 

arbejde.  

 Møderne kræver ikke omfattende forberedelse, men der følges skriftligt op, på de aftaler der indgås 

på mødet.   

 



 

 

 

DELTAGERNES UDBYTTE AF GRØNLÆNDERNETVÆRKET 

Alle deltagere oplever et opkvalificeret samarbejde mellem aktørerne på området efter Grønlændernet-

værket er blevet oprettet. Gennem gensidig orientering, videndeling og sparring kan deltagerne bruge hin-

anden mere effektivt og i fællesskab sikre en mere helhedsorienteret indsats for borgerne.  

 

Deltagerne har opnået en øget fortrolighed samt tillid til hinandens arbejde gennem netværket. Selve mø-

derne i netværket er med til at fastholde det.  

 

Grønlændernetværket gør det lettere at tage kontakt til hinanden, da man nu har fået ’sat ansigt på hinan-

den’.  

 

ET KONKRET UDBYTTE 

Netværket i Esbjerg har i fællesskab kreeret en pjece, der skal give information til nyankomne grønlændere 

i Esbjerg, om hvor de skal gå hen, hvis de får brug for hjælp.  

 

 

 

VÆR OPMÆRKSOM PÅ…  

 At der indledningsvis bør være en forventningsafstemning mellem deltagerne, hvor netværkets mu-

ligheder, rolle og formål diskuteres og hvor rammerne for netværket klarlægges. Hvad ønsker de 

enkelte deltagere? Hvad kan lade sig gøre? 

 

 At det er en god idé bare at komme i gang! Det kræver ikke de store ressourcer at holde et enkelt 

møde, så længe man ikke gør det for omstændigt.  

 

 At det kan være fordelagtigt at involvere specifikke fagpersoner fra kommunen, såsom sagsbehand-

lere, familiekonsulenter med mere, i netværket, da det kan give en bedre forståelse af de lovmæs-

sige problematikker og en følelse af, at der arbejdes med hinanden frem for mod hinanden.  

 


