Kom godt i gang med IGU
(IntegrationsGrundUddannelsen)

Har din kommune brug for at få sat skub i de vigtige IGU-forløb for flygtninge og familiesammenførte, så er Integro den rigtige partner. Vi har fuldt fokus på integration og gode erfaringer med at
igangsætte IGU-forløb for kommuner – i tæt samarbejde med lokale/regionale virksomheder.

Kom godt i gang med IGU (IntegrationsGrundUddannelsen)
Har din kommune brug for at få sat skub i de vigtige IGU-forløb for flygtninge og familiesammenførte, så er Integro den
rigtige partner. Vi har fuldt fokus på integration og gode
erfaringer med at igangsætte IGU-forløb for kommuner – i tæt
samarbejde med lokale/regionale virksomheder.
Vi udformer IGU-aftaler for kommunen og formidler kontakt
til de virksomheder, som har behov for arbejdskraft. Desuden hjælper vi såvel kommune som virksomheder med selve
etableringen - udfyldelse af kontrakter og uddannelsesplaner,
tilmelding til kurser på fx tekniske skoler etc.
Et stort - men vigtigt - stykke arbejde for at få flygtninge og
familiesammenførte ind på det danske arbejdsmarked.

• Oprettelse af IGU-aftaler i VITAS – så Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) får adgang til aftalen
• Opkvalificering af jobcenter-medarbejdere til at kunne varetage hele eller dele af opgaven

Eksempler på IGU-forløb
Vi har bl.a. igangsat IGU-forløb inden for landbrug, autobranchen og fiskeri. De 20 ugers undervisning, som fordeles over
IGU’ens 2 års varighed, udspecificerer vi i de forskellige uddannelsesplaner bl.a. med AMU-kurser såsom:
• Gaffeltruck certifikat kursus B, 7 dage
• Almen fødevarehygiejne for F/I - obligatorisk certifikat, 5
dage
• Åbent værksted, levnedsmiddelpakke 110, 25 dage
• Daglig erhvervsrengøring, 10 dage

Vores erfaringer med IGU-forløb

• Kvalificering til job i fiskeindustrien, 25 dage

Integro har igangsat IGU-forløb i flere kommuner og inden for
flere forskellige brancher. De fleste forløb er startet med, at en
flygtning er i praktik i en virksomhed, typisk i 4 uger. I løbet af
praktikken vurderer Integros virksomhedskonsulent sammen
med arbejdsgiveren og flygtningen, hvilken videre indsats, der
passer bedst til den enkelte.

• Plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat, 10 dage

Hvis det fx er et løntilskud, et enkelt opkvalificerende kursus og
derefter ansættelse, der passer bedst, så bliver dét løsningen.
Hvis der skal mere undervisning til - og flygtningen i øvrigt
opfylder kravene til en IGU - så rådgiver Integros konsulent arbejdsgiver og flygtning, hvorefter der tegnes en IGU-kontrakt.

• Teleskoplæsser m. kranfunkt.-betjening, B-cert., 5 dage
• Betjening af minigravere, minilæssere og gummihjulslæssere,
5 dage
• Betjening og vedligehold af større gartnermaskiner, 10 dage
• Sundhed og sygdom ved dyrehold, 5 dage
• Svejsekurser, åbent værksted, xx dage
• Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau, 40 dage på
aftenhold

Helt konkret tilbyder Integro:
• Rådgivning og vejledning til virksomheder om 		
IGU
• Opsøge nye samarbejdsvirksomheder – efter aftale med
erhvervsservice/virksomhedskonsulent-team
• IGU-match mellem borger og virksomhed
• Udarbejdelse af IGU-kontrakter
• Udarbejdelse af konkrete uddannelsesplaner med kur-		
susnavn, kursussted, varighed, påbegyndelsesdato samt
hvem der har ansvar for tilmelding

Kontakt os og kom godt i gang med IGU-forløb. Ring eller mail
til direktør Kim Overgaard på mobil 2087 6238 eller mail
kov@integro.dk
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