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Hvis du følger med i den offentlige debat, har du nok hørt om paradigmeskiftet i dansk 
flygtningepolitik. Det har været undervejs længe. Før paradigmeskiftet ville politikerne løse 
integration af flygtninge ved at forlange assimilation i stedet. Så kom det frem at integrationen 
fungerer rigtig godt, men det fik politikerne til opgive assimilationskravet. I stedet taler de om 
midlertidigt ophold og hjemsendelse. De drømmer om et Danmark der kun har én kultur og én 
etnisk gruppe. 

Ud fra en kynisk beregning er det logisk at aflyse både integration og assimilation. Hvis det 
lykkes at udvise og skræmme alle ikke-etniske danskere ud af landet, så har vi jo ikke brug for at 
lære at leve sammen. Problemet er at det er umuligt. Der er alt for mange tvivlstilfælde, tilfælde 
hvor hjemrejse er umulig og tilfælde hvor hjemme er lige her. Den ”restgruppe” af danskere som 
Danmarks politikere ikke kan slippe af med, føler sig allerede udstødt, og er i færd med at miste 
troen på fremtiden, demokratiet og fælleskabet. At skabe en udsat befolkningsgruppe som ikke 
har noget at miste, er den perfekte opskrift på parallelsamfund, social uro og radikalisering af den 
enkelte.
 
Er der noget håb for Danmark?

Ja. I Trampolinhuset beviser vi hver dag, at det slet ikke står så galt til, som regeringen siger. Vi har 
efterhånden 9 års erfaring med at skabe flerkulturelle sociale fælleskaber som hviler på gensidig 
respekt, lighed i relationer og den enkeltes ansvar overfor helheden. I vores Next Practice-program, 
som har været i gang siden starten af 2018, bruger vi disse erfaringer til at hjælpe kommuner med 
at opkvalificere borgere med flygtningebaggrund til arbejdsmarkedet. 

Hvis vi kigger rundt om i landets kommuner går det faktisk ret godt for landets flygtninge med at 
finde arbejde. De fleste melder om succes. 43% af dem, der kom i 2015, er i arbejde i dag. 

Men der er stadig en restgruppe, som mest består af kvinder, som har svært ved at finde jobs, og 
det er her, et helhedsorienteret tilbud som Next Practice kan gøre en forskel. Ikke alle flygtninge er 
klar til det danske arbejdsmarked, men efter et forløb i Next Practice er de bedre rustet til at finde 
jobbet, end da de begyndte, fordi de har fået håb, venskaber, og viden om hvad der skal til, for at 
de kan opnå deres drøm om at blive selvforsørgende. Det er en trappemodel, hvor folk får bygget 
deres ressourcer op, og så snart det giver mening, placerer vi borgeren i jobtræning og jobs hos 
virksomheder fra vores voksende lokale netværk.

Vi indsamler erfaringer, evaluerer og forbedrer indsatsen. LG Insight står for den eksterne 
evaluering, og det betyder at erfaringerne bliver kortlagt og analyseret, så de senere kan skaleres 
op til nationalt plan, enten ved at bygge flere Trampolinhuse, eller ved at give metoden videre til 
andre aktører.

I TRAMPOLINHUSET KOMMER DE VOKSNE 
I JOB, MENS VI KÆMPER FOR BØRNENE

Af Morten Goll, adm. direktør

https://lg-insight.dk


Samtidig med alt det, har vi sparket en Folkebevægelse i gang. Folkebevægelsen for asylbørns 
fremtid samler næsten 30 organisationer om den fælles sag: at forbedre forholdene for de børn, der 
bor i vores asylcentre. 

Jeg kender 40 af de børn, der bor i Center Sjælsmark. Jeg ser dem hver uge i Trampolinhuset. Det 
er børn fra 0 til 18 år, som kommer sammen med deres forældre. De er mærkede af de forhold, som 
ifølge vores egen integrationsminister skal være så utålelige som muligt. Børn som savner tryghed 
og udviklingsmuligheder, hvis forældre savner økonomien og gradvist mister evnen til at udfylde 
forældrerollen. Børn som leger gemmeleg under mit skrivebord i Trampolinhuset. Det er et godt 
sted, for de ved at jeg ikke nænner at bede dem gå så længe de er stille. Folkebevægelsen er 
civilsamfundets reaktion på at børn vokser op uden håb i danske asylcentre. 

Center Sjælsmark er ikke for børn.

Derfor har det været nødvendigt at etablere en Børneklub i Trampolinhuset, selvom vores venner 
i Røde Kors også laver et stort arbejde med børnehave og skole ude på Center Sjælsmark. Men 
nogle gange er det bare en god idé at komme lidt ud. Også for en lille pige på tre år. Forældrene 

siger, at i Trampolinhuset er deres børn glade, 
og jeg synes det er en fornøjelse at gå gennem 
vores store alrum efter en kop kaffe, og skulle gå 
i en bue udenom en gruppe af de mindste som 
sidder stille og roligt, optaget af en pædagogisk 
øvelse.

Samtidig fortsætter vi i Trampolinhuset sammen 
med Københavns, Roskilde og Egedal kommune, 
vores arbejde med at udvikle integration på 
demokratiets præmisser. Og flere kommuner 
er velkomne! Når vi arbejder sammen bliver 
integrationen en succes.

http://www.asylboernsfremtid.dk
http://www.asylboernsfremtid.dk


NY BØRNEKLUB GIVER RO & TRYGHED
I september 2018 kunne vi ansætte en pædagog til at koordinere vores nye børneklub og udvikle 
et struktureret og meningsfuldt tilbud til børnene i huset.

I børneklubben kan børnene føle sig trygge og inkluderede. Børneklubben har en forudsigelig 
struktur, som både fremmer børnenes trivsel her og nu, og deres sociale og sproglige udvikling 
og læring. Det betyder meget for børnene at have et eget sted, hvor de kan få en pause fra 
asylcentrenes belastende vilkår.

Børneklubbens aktiviteter inkluderer:
• skoletræning og lektiehjælp
• kreative projekter
• udendørslege og fysiske aktiviteter
• madlavning

Børneklubben blev i 2018 støttet af Antoniusfonden, 
Erik Thunes Legat, Novo Nordisk Fonden, 
Lauritzenfonden og Verena Merz og Otto 
Kjærgaards Børnefond.

BORGERFORSLAG FOR ASYLBØRNENE
I december 2018 stillede Folkebevægelsen for asylbørns fremtid et borgerforsalg om, at sikre bedre 
vilkår for de ca. 200 børn, som lever i danske hjem- og udrejsecentre. Flere af dem lever i centrene 
på ubestemt tid, fordi forældrene har fået afslag på asyl men ikke vil eller kan rejse hjem, og politiet 
i årevis ikke har kunnet udsende dem. 

Mange af børnene er født i Danmark eller har tilbragt det meste af deres liv i skiftende danske 
asylcentre. De taler dansk og har primær tilknytning til Danmark. Nu vokser de op i en slags 

undtagelsestilstand, som tilsidesætter barnets tarv.

Borgerforslaget vil sikre at:

1. Alle afviste familier, som politiet ikke har kunnet 
udsende i 18 måneder efter endelig afslag, skal tildeles 
midlertidig opholdstilladelse for 2 år ad gangen

2. Alle afviste børn skal garanteres optagelse i 
folkeskolen og ret til mad lavet af deres forældre indtil 
udsendelse eller opholdstilladelse er mulig.

Du kan læse mere om borgerforslaget – og skrive under 
med dit Nem-ID – på www.asylboernsfremtid.dk

http://www.antoniusfonden.dk
https://thunelegat.dk
http://www.novonordiskfonden.dk/da
https://lauritzenfonden.com
https://vmokfonden.wordpress.com
https://vmokfonden.wordpress.com
http://www.asylboernsfremtid.dk
http://www.asylboernsfremtid.dk


JOBTRÆNING MED NEXT PRACTICE
I foråret 2018 startede vi vores første samarbejder med danske kommuner under det projekt, vi 
kaldder ‘Next Practice’. Projektet tilbyder flygtninge, som er i integrationsforløb i danske kommuner, 
at deltage i Trampolinhusets aktiviteter. Projektet er tager udgangspunkt i den enkeltes behov, 
resourcer og ønsker. 

Deltagerne deltager således i sprogundervisning, demokratiske husmøder, rådgivning og 
praktiske gøremål såsom madlavning, rengøring, cafépasning og børnepasning. De deltager 

også i job-workshops, hvor de gennem rollespil og 
sparring med danske erhvervsledere skriver CV og 
jobansøgninger, træner jobsamtaler og diskuterer dansk 
arbejdsmarkedskultur.

“Jeg håber, at job-workshoppen i Trampolinhuset kan 
være et skridt på vejen til et arbejde, der passer bedre til 
den, jeg er,” siger Marco, 46, som deltager i Next Practice 
via et samarbejde med hendes kommune.

Next Practice støttes af TrygFonden og Tuborgfondet.

Klik her for at læse mere om jobtræningsforløbet Next 
Practice.

FØLG MED I VORES ARBEJDE
Husk, at du altid kan holde dig opdateret på Trampolinhusets arbejde ved at tilmelde dig vores nyhedsbreve 
eller følge os på Facebook, Twitter, Instagram og LinkedIn.

Du er også altid velkommen til at besøge os over en kop kaffe, et spil skak, en filmaften eller et foredrag! 

Klik her for at se Trampolinhusets kalender.

https://www.trygfonden.dk
https://www.tuborgfondet.dk
https://www.trampolinehouse.dk/next-practice
https://www.trampolinehouse.dk/nyhedsbreve
http://www.facebook.com/trampolinhuset
https://twitter.com/TrampolineHouse
https://www.instagram.com/trampolinehouse/
https://www.linkedin.com/company/trampolinhuset
https://www.trampolinehouse.dk/program


Støtte fra fonde, virksomheder og 
organisationner

Støtte fra offentlige puljer

Salg af produkter og ydelser

Bidrag fra private givere

Andet

3.351.551 kr.

102.396 kr.

196.909 kr.

740.528 kr.

7.493 kr.

76%

2%

4,5%

17%

0,5%

ÅRSREGNSKAB
INDTÆGTER 2018: 4.398.877 KR.

Aktiviteter og fortalerarbejde

Transport til asylansøgere

Drift og administration

4.180.542 kr.

442.467 kr.

660.890 kr.

79 %

8,5 %

12,5 %

UDGIFTER 2018: 5.283.899 KR.


