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Mødet mellem fremmede kulturer og det danske 
kommunale system er ikke altid enkelt, og der er flere 
spørgsmål, der kan melde sig...

Hvilke særlige spilleregler skal man kende, når man 
møder familier med anden etnisk baggrund? Hvad kan 
man gøre for at få en god kontakt med familien, og 
hvilke særlige udfordringer skal man være forberedt 
på at møde? 

Hos Olivia Danmark har vi mange års erfaring i 
samarbejdet med familier med anden etnisk baggrund, 
og vi tilbyder en særlig indsats målrettet børn med 
handicap i disse familier.

Hvad gør så vores indsats til en succes? 
Til det spørgsmål er der ikke et entydigt svar. Det er 
nemlig ikke én ting, som gør forskellen, men det er 
summen af mange ting. 

Hos os har udvalgte medarbejdere gennemgået et 
undervisningsforløb med en integrationskonsulent. 
Formålet var at få mere viden om etniske familier og 
derved skabe bedre forståelse for de kulturelle og 
kommunikative barrierer, der kan opstå.

Det gode samarbejde
Når vi møder familien første gang, benytter vi os 
ofte af en tolk, hvis forældrene ikke er helt fortrolige 
med at tale og forstå dansk. Vi oplever at det styrker 
forståelsen og derved giver et bedre udgangspunkt for 
et godt samarbejde. 

Familien oplever ofte at de møder et system, der er 
meget komplekst, og oplever at de mangler vejledning. 
Netop dét kan vi give dem. 

Status- og opfølgningsmøder
Nøglen til et godt samarbejde ligger i relationen og 
den tillid, vi skaber til familien. For at opbygge et 
stærkt tillidsbånd, er det vigtigt at komme ud og 
møde familien i hjemmet. Det er vores erfaring, at 
kommunikationen og samarbejdet bliver bedre, når 
man sidder ansigt til ansigt både i forhold til den 
sproglige barriere og relationen til familien. 

Vi har en langt tættere kontakt med familien, da vi 
holder fysiske møder ca. hver 3. måned og ofte er i 
telefonisk kontakt. 

Vil du vide mere?
Vi er altid klar til at besvare dine spørgsmål, og vi 
kommer gerne ud til et uforpligtende møde. 

Læs mere på
www.oliviadanmark.dk

Skriv til
info@oliviadanmark.dk

Ring på
88 88 71 71
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