Nyhedsbrev
Projektets aktuelle status
Projektet har nu været i gang i over et år, og
inden for de seneste måneder er mange milepæle blevet nået. De resultater som allerede nu er opnået, har afgørende betydning
for projektets videre fremdrift.
Den første betaversion af analyseredskabet
er med succes blevet afprøvet på de tilsammen 120 udvalgte eksempler på god praksis i erhvervsrettet uddannelse og oplæring
af flygtninge. Anvendelsen af redskabet på
de udvalgte eksempler gav os værdifuld
feedback, som blev bearbejdet og dokumenteret i fællesskab mellem alle projektets
partnerlande.
I oktober 2018 blev der identificeret i alt 20
eksempler på god praksis, som bidrog til positiv opmærksom. Fem gode eksempler er
blevet udvalgt for hvert af de fire lande.
De udvalgte eksempler blev kontaktet fra
november og frem med henblik på personlige eller telefoniske interviews. Projekternes ledere eller kontaktpersoner svarede
generelt positivt på opfordringen til at deltage i et interview. Disse interviews gav os
uddybende oplysninger om projekternes
forløb. Desuden bidrog de med kommentarer og forslag til betaversionen af analyseredskabet.
Resultaterne af disse interviews er blevet
sammenfattet i de enkelte lande og derefter
diskuteret med projektets tilknyttede part-
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nere. De udvalgte indikatorer for god kvalitet og betaversionen af analyseredskabet er
blevet kritisk diskuteret med projektets partnere samt ledere og kontaktpersoner fra de
udvalgte eksempler på god praksis.
Resultaterne af disse reflekterende diskussioner er oversat til engelsk af alle projektets partnerlande. De er senere dokumenteret og sammenfattet af den tyske projektpartner. Samtidigt er forberedelsen til arbejdet med den overnationale håndbog gået i
gang. Håndbogen vil tilbyde praktikere indsigt i projektets resultater og give et overblik
over alle indikatorer på god praksis.

Perspektiver
Det tredje og sidste internationale projektmøde finder sted i Köln i februar måned.
Mødet giver alle projektets deltagere mulighed for at udveksle erfaringer og viden om
aktuelle spørgsmål af betydning for projektet. Et centralt tema er udformningen og
publiceringen af de udvalgte eksempler på
god praksis på projektet hjemmeside.
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