
FOKUS DETAIL 
Integration gennem afklaringsforløb og praktik 

målrettet detailhandel i COOP-butikker

For yderligere information kontakt: 
Vejleder Hanne B. Jeppesen på tlf. 29 40 22 77 - hannej@fokus-folkeoplysning.dk. 

Henvisninger rettes til Lone Jacobsen på tlf. 99 30 10 03 - lone@fokus-folkeoplysning.dk.



MÅLGRUPPEN
Projektet er målrettet jobparate flygtninge, som har interesse og motivation for at 

arbejde inden for detailhandel, herunder bager, slagter og delikatesse. I projektet 

afklares det, om vedkommende har/kan opnå kompetencer både praktisk, fagligt 

og sprogligt til efterfølgende at kunne indgå i uddannelse, IGU eller arbejde.

MÅLGRUPPEN ER SÅLEDES
1. Integrationsborgere som i høj grad har brug for praktisk indlæring og derfor 

ville profitere af et forløb, hvor praktisk arbejde i detailbutikker kombineres med 

bl.a. arbejdsrettet undervisning, hvor det sproglige fokus er på at lære de ter-

mer, der benyttes inden for faget. 

2. Integrationsborgere der behersker det danske sprog så godt, at de på sigt vil 

kunne varetage de kundeorienterede opgaver som fx at sidde ved kassen og 

generelt være på gulvet, og hvor det skal afklares, om vedkommende på sigt 

kan og ønsker at uddanne sig inden for en af disse brancher.

Deltagerne henvises til projektet i minimum 15 timer (op til 30 timer) om ugen.  

Timerne indeholder både praktik og brancheorienteret undervisning, således at 

de to dele i projektet støtter op om hinanden og giver en helhedsrettet indsats, 

hvor der er fokus på, at deltagerne opnår både de praktiske og sproglige fær-

digheder, der kræves for at arbejde og evt. tage en uddannelse inden for detail-

branchen.

Integration gennem afklaringsforløb 
og praktik målrettet detailhandel 

i COOP-butikker

Målet med projektet er at skabe optimale match mellem integrationsborgere og  

COOP-butikker for at øge mulighederne for efterfølgende uddannelse og  

ansættelse. Dette vil ske via:

• Praktisk opkvalificering inden for detailhandlen.

• Sproglig opkvalificering inden for brancheområdet.

• Erfaring med dansk arbejdspladskultur.

• Afklaring i forhold til selvforsørgelse i form af arbejde eller uddannelse. 

Efter gennemført forløb i FOKUS Detail modtager deltageren et kompetencebe-

vis/en udtalelse som dokumentation for forløbet, som synliggør de færdigheder, 

deltageren har opnået, herunder en vurdering af de opnåede kompetencer i rela-

tion til mulig start på IGU eller anden uddannelse eller ordinært job, evt. gennem 

ansættelse i løntilskud.

• Afdækning af kompetencer og 
motivation

• Personlig samtale i butik med 
butiksleder og vejleder fra 

projektet

• Løbende vejledningssamtaler i 
butikken

• 1 ugentlig undervisningsgang i 
en COOP-butik

• Statusmøde efter 12./24. uge: 
Afklaring af videre forløb  

AFKLARING
VIRKSOMHEDSPRAKTIK6 uger 

2 x 13 uger
Ny Mesterlære/ 
Erhvervsuddannelse 
(i samarbejde med Tech 
College og UngAUC)

IGU

Ansættelse 
(evt. med løntilskud)


