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 Titel Formål 

1.  Børnepasning og Barsel At deltagerne får viden om, hvordan man forholder sig, når børn er syge samt får oplyst 
deres rettigheder i forbindelse med barsel 

2.  Danmark kort fortalt At deltagerne får viden om Danmark 

3.  Hvad kan jeg lave, og hvad kræver 
det? 

At deltagerne får indblik i, hvad forskellige job indebærer. Et inspirationskatalog 

4.  Praktik - en god start At deltagerne motiveres til at starte i en praktik med henblik på at opnå fastansættelse 
efterfølgende 

5.  Danmark kort fortalt i tal At deltagerne får viden om Danmark 

6. A Aarhus Kommune – din kommune At deltagerne får viden om Aarhus Kommune og oplever kommunen som sin 

7.  Dine rettigheder og pligter At deltagerne lærer forskellen på rettigheder og pligter, og at de lærer, at de har både 
rettigheder, men også pligter 

8. H
e
l
l 

Helligdage og højtider – hvordan fej-
res de, og hvorfor? 

At deltagerne får indblik i danske traditioner og højtider 

9.  Respekt eller Racisme? At deltagerne får et nuanceret blik på, at manglende respekt ikke altid er racisme, og at 
når der stilles krav, så er det udtryk for respekt 
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10.  Vigtigt at vide, når du har fået et ar-
bejde 

At deltagerne får praktisk viden, som knytter sig til arbejdslivet 

11.  Seværdigheder og fritidsaktiviteter i 
Aarhus 

At deltagerne får indblik i hvilke fritidsmuligheder, Aarhus tilbyder 

12.  Psykisk sygdom – hvad er det? At deltagerne får indblik i vestlig psykiatrisk sygdomsforståelse 

13.  Opkvalificering – din vej ind på ar-
bejdsmarkedet 

At deltageren ved, hvilke formelle kompetencer forskellige job kræver 

14.  Telefonkultur At deltagerne lærer, hvordan vi håndterer telefonkultur og taler i telefon i Danmark 

15.  Få styr på din økonomi At deltagerne får et værktøj til at kunne styre egen økonomi 

16.  Når du skal holde ferie At deltagerne får indblik i ferieregler, muligheder for at rejse billigt samt indblik i, hvor tid-
ligt de f.eks. skal bede om ferie på arbejdspladsen 

17.  Personale-politik, hvad er det? At deltagerne får indblik i, at der findes personale politik, og hvad den er god for 

18.  Fagforening og A-kasse, hvad er 
det? 

At deltagerne får indblik i, hvad en fagforening og en A-kasse er 

19.  Shaqo – din vej til arbejde At deltagerne lærer om, hvad Shaqo er for et sted 
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20.  Den første dag på arbejdet At deltagerne bliver vidende om, hvordan man praktisk agerer på arbejdet, og at de får 
svar på de spørgsmål, der opstår, når man starter på et nyt arbejde 

21.  Jobsamtalen At deltagerne får praktisk indblik i, hvordan man bedst håndterer jobsamtalen 

22.  Mødet med kollegerne At deltagerne får praktisk viden om det sociale liv på arbejdspladsen 

23.  Hvorfor er det godt at arbejde? At deltagerne bliver motiverede for at arbejde og kan se det positive i at være selvfor-
sørgende 

24.  Sygdom og arbejde At deltagerne bliver bevidste om det ansvar, der følger med et arbejde, og som indebæ-
rer, at man ikke kan melde sig syg, medmindre man ikke kan arbejde grundet sygdom 

25.  Arbejdsmarkedsregler At deltagerne får indblik i arbejdsmarkedsreglerne 

26. D
a
n 

Danskerne privat At deltagerne får praktisk viden om danskerne, så de bedre kan fortolke deres adfærd 
og begå sig  

27.  Tøjvalg og hygiejne på arbejde At deltagerne får en forståelse for, at der er krav til beklædning på arbejdsmarkedet, og 
at der er forskel på arbejds- og fritidstøj, og at de bliver bevidste om deres hygiejne på 
arbejdet 

28.  Hvis du vil tage en uddannelse At deltagerne får indblik i uddannelsessystemet og de muligheder, der er 


