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Titel: Tyske håndværkere. 
 
Ansøger: Entreprenørskolen/Dansk Byggeri, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft. 
 
Der ansøges om:  
864.677,58kr. fra socialfonden,  
432.342,78kr. kontant statslig tilskud (=25% medfinansiering) 
170.000,00kr. kontant regionalt tilskud 
(egenfinansiering 262.334,80kr.) 
 
Resume: Der ansøges om midler til gennemførsel af et pilotprojekt, hvor to hold tyske 
håndværkere, fundet gennem rekruttering fra de tyske arbejdsformidlingscentre, og ved 
rekruttering fra informationsmøder, skal gennemføre et kursusprogram, hvor målet dels er at 
give de tyske håndværkere mulighed for at kvalificerer deres (og deres families) valg af at 
søge arbejde i Danmark gennem en indføring i danske forhold (arbejdsmæssige, sprogligt, 
samfundsmæssige og familiemæssige), og dels at skabe en tæt kontakt til danske 
arbejdspladser, så deltageren allerede fra 2. – 3. kursus uge har mulighed for at træffe aftaler 
om arbejde. 
 
Målgrupper: 

• Håndværkere, som kunne tænke sig at arbejde i Danmark i et kortere eller 
længere tidsrum. 

• Håndværkere, som sammen med deres familie/ægtefælle/partner kunne 
tænke sig at arbejde og bo i Danmark. 

•  
I samarbejde med de tyske arbejdsformidlinger inviterer Dansk Byggeri v/Søren Lange Nielsen 
arbejdssøgende interessenter og deres ægtefæller/partnere til informationsmøder i 
arbejdsformidlingernes lokaler eller på Sonnenberg. Her informeres om pilotprojektet og 
mulighederne for at finde arbejde i Danmark, derunder om leve- og boligperspektiverne for 
familien. Informationsmøderne annonceres i regionale tidsskrifter og/eller i de respektive 
fagforeningers blade og/eller informationsbreve, evt. i form af en indlagt informationsfolder 
(,flyer’). Der fremlægges informationsfoldere på arbejdsformidlingernes kontorer og på andre 
relevante mødesteder. 
 
3 ugers undervisning på Sonnenberg (St. Andreasberg) 
 Kurset på Sonnenberg består af fire basiselementer: 
   Orientering om det danske arbejdsmarked 
   Møde med danske arbejdsgivere fra byggefagene. 
   Det danske samfund -  

o at leve og bo i Danmark. 
o en fremtid som europæer i Danmark. 

   Udvalgte afsnit fra projektet Europakompetenz (Sonnenberg). 
   Danskundervisning for begyndere - specialprogram målrettet for 

håndværksfagene.  
1 uges undervisning i Danmark (Entreprenørskolen in Ebeltoft) 
 Kursusugen i Ebeltoft indeholder: 
  Kommunikation - det flade hierarki. 
  Det autentiske møde med den danske byggeplads 
   Organisation på byggepladsen - de forskellige medspillere. 
   Interaktion - sådan forholder man sig - ledelseskultur i Danmark. 
   Kulturforskelle - således tænker man på det danske arbejdsmarked. 
  Jobsøgning/kontraktsforhandling - møde med danske arbejdsgivere.  
  Orientering om dansk samfund og hverdagskultur. 
  4 gange 3 timers danskundervisning i relation til dagens emner. 
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Arbejde i Danmark 
Det forventes, at kursusdeltagerne under eller i umiddelbar forlængelse af kurset vil få tilbudt 
arbejde af danske arbejdsgivere i byggebranchen. Forud er der via Dansk Byggeri indgået 
netværksaftaler om indgåelse af arbejdsaftaler for deltagerne. I forbindelse med 
rekrutteringen/kursusdelen vil også ægtefælles/partners faglige kompetencer med henblik på 
senere ansættelse i Danmark screenes. Herved vil indsats i relation til områder med 
flaskehalsproblemer kunne opprioriteres.  
I begyndelsen vil de fleste deltagere formentlig kun arbejde i Danmark (4-5 dage om ugen). 
Det er dog et udtrykt ønske fra arbejdsgiverside, at familien/ægtefællen/partneren 
snarest muligt flytter med til Danmark. Det europæiske arbejdsmarked er åbent, og 
Danmark er fuldt ud lige så egnet som bopæl for familien som arbejdsplads for forsørgeren. 
Når familien er samlet skabes den største grad af stabilitet og livs tilfredshed. 
 
Pilotprojekt 
Der søges finansiering til såvel den indholdsmæssige udvikling og tilrettelæggelse som til 
afholdelse af kurserne og aktiviteterne i pilotprojektet.  
Idet der er tale om et transnationalt projekt ville det være oplagt om omkostningerne i et 
givent forhold deles mellem Danmark og Tyskland. Dette synes dog p.t. uhensigtsmæssigt, 
idet det er vanskeligt at koordinere de nationale retningslinier og udbudsrunder i relation til 
den Europæiske Socialfond. Dertil kommer, at retningslinierne for de tyske ESF midler (2007-
13) endnu ikke er fastlagt. Derfor foreslås pilotprojektet gennemført som et dansk projekt, 
understøttet af tyske tilsagnsmidler i videst muligt omfang.  
 

 Når pilotprojektet er gennemført og evalueret, står et afprøvet koncept og dertil hørende 
undervisningsmaterialer for byggebranchen uden videre omkostninger til disposition for 
efterfølgende kursusaktiviteter. 
Konceptet vil relativt nemt kunne tilpasses andre brancher (industri; servicefag; den offentlige 
tjeneste...); dvs. potentialet vil kunne udfoldes til et fagligt meget bredt perspektiv. Ligeledes 
vil sprogkurset kunne tilpasses andre sprog, hvorefter konceptet vil kunne anvendes 
eksempelvis i de nye østeuropæiske EU-lande. Konceptet fremmer mulighederne for at kunne 
tænke hen over grænser og understøtter den frie bevægelighed på det europæiske 
arbejdsmarked.  
 


