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FAGPERSONERNES AMBITIONER FOR GRØNLÆNDERNETVÆRKET 

For at udvikle dette netværk drøftede deltagerne ambitioner og idéer og planlagde, hvordan idéerne kunne 

føres ud i livet. Deres idéer kan opsummeres som: 

 

- Fagpersonerne ønsker at deres allerede eksisterende samarbejde skulle udvikles og formaliseres 

yderligere. 

 

- Fagpersonerne er enige om at netværket med fordel kan udbygges til også at omfatte andre og 

mere perifære fagpersoner – som fx en repræsentant fra politiet, fra jobcentret i Odense, fra mis-

brugs – og krisecentre, en frivilligkoordinator, en sundhedsplejerske med flere.  

 

- Fagpersonerne ønsker at afholde informationsmøder med fokus på relevante problemstillinger for 

alle interesserede fagpersoner samt relevante politikere i Odense Kommune. 

I Odense Kommune 

bor ca. 615 indbygge-

re med grønlandsk 

oprindelse – og tallet 

er stigende.  

Mange nyankomne 

grønlændere er sær-

ligt udsatte i den før-

ste periode i Danmark.  

Det Grønlandske Hus, Odense 

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 Odense havde fagpersonerne omkring socialt udsatte grønlændere i byen en 

fælles interesse i at oprette et netværk, hvor de kunne diskutere og udveksle 

erfaringer om deres arbejde med socialt udsatte grønlændere. Der har været 

mange idéer til netværkets formål og struktur, som i det følgende vil blive skitse-

ret.   

FORMÅL 

I Odense oplevede mange af fagpersonerne et i forvejen givtigt samarbejde om målgruppen socialt udsatte 

grønlændere. I forbindelse med to netværksdage, afholdt af Socialt Udviklingscenter SUS, blev der generelt 

sat fokus på at udvikle lokale nye og allerede eksisterende netværk. Fagpersonerne fra Odense Kommune fik 

konkretiseret følgende formål med deres netværk: 

 At skabe et rum for koordinering af arbejdet med målgruppen ved at dele konkrete problemstillinger 

med hinanden – uden at gå på kompromis med tavshedspligten.  

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

grupper. 

  At videreudvikle det allerede eksisterende uformelle samarbejde og i fællesskab opstarte og udvikle 

initiativer på grønlænderområdet.  

 

 

 

 



 

 

- Grønlændernetværket skal gøre det lettere at holde sig orienteret i forhold til de forskellige fag-

personers arbejde med de socialt udsatte grønlændere.   

 

- Grønlændernetværket skal udvikle informationsmateriale om socialt udsatte grønlænderes behov 

og de eksisterende tilbud for målgruppen i Odense Kommune. Dette materiale skal uddeles til både 

nyankomne grønlændere og også andre mere perifere fagpersoner, der kan have gavn af en øget 

viden om socialt udsatte grønlænderes vilkår og behov.  

 

 

VÆR OPMÆRKSOM PÅ…  

 

 At der indledningsvis bør sættes realistiske mål, der stemmer overens med den mængde arbejde 

de forskellige fagpersoner kan lægge i netværket.  

 

 At det indledningsvis kan være fordelagtigt at udpege en tovholder, der har tiden, energien og 

overskuddet til at invitere til møder samt fastholde netværket.  

 

 At beslutningen om at ’give slip på en idé’ ikke nødvendigvis er negativt – men giver plads til at ge-

nerere nye, og muligvis mere realistiske, idéer.  

 

 

GRØNLÆNDERNETVÆRKETS NUVÆRENDE SITUATION 

Odense Kommune har i den seneste tid været præget af stor travlhed blandt fagpersonerne omkring socialt 

udsatte grønlændere i Odense og afslutninger af lokale projekter for målgruppen. Netværket er således på 

nuværende tidspunkt sat i bero – men idéerne er ikke glemt.  

 

  

 

 

 


