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Arbejdet med udsatte grønlændere 
En stor del af arbejdet med socialt udsatte 
grønlændere varetages af De Grønlandske 
Huse, Kofoeds Skole og frivillige organisa-
tioner.

Kofoeds Skole udfører et landsdækkende 
arbejde for grønlændere, som er socialt ud-
satte i Danmark. Der er aktiviteter i Køben-
havn, Århus, Aalborg og Esbjerg. Arbejdet 
omfatter bl.a. opsøgende arbejde, aktivering 
og netværksopbygning.

De Grønlandske Huse i Aalborg, Århus, 
Odense og København løser serviceopgaver 
indenfor bl.a. socialrådgivning og kulturelle 
aktiviteter for grønlandske og danske myn-
digheder, organisationer og privatpersoner. 
De kan for eksempel være behjælpelige 
med at skaffe tolkebistand.

Socialt Udviklingscenter SUS samarbejder 
med De Grønlandske Huse, Kofoeds Skole, 
myndigheder og frivillige organisationer for 
at samle og sprede viden og erfaring.

Socialt Udviklingscenter SUS 
Nørre Farimagsgade 13 
1364 København K 
Tlf.: 33 93 44 50 
Fax.: 33 93 54 50 
Hjemmeside: www.sus.dk  
sus@sus.dk

Arbejdet med socialt udsatte grønlændere 
skal styrkes. Vi kan blive meget bedre til at 
tage os af de grønlændere, der ikke trives i 
Danmark.
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www.udsattegroenlaendere.dk  
Her kan du finde nyttig information, hvis du 
beskæftiger dig med socialt udsatte grøn-
lændere i Danmark. Du kan også bruge  
siden, hvis du blot har brug for oplysninger 
eller hjælp.

www.udsattegroenlaendere.dk  
På hjemmesiden har vi  samlet viden,  
erfaringer og gode idéer. Formålet er at give 
et overblik over problemstillinger, indsatser 
og behov, så du altid kan orientere dig om 
arbejdet med socialt udsatte grønlændere.

Socialt Udviklingscenter SUS har søsat 
projektet, der skal formidle viden og erfaring 
til sagsbehandlere og andre aktører, som 
arbejder med socialt udsatte grønlændere. 
Projektet er finansieret af Socialministeriet.

Se mere 
www.udsattegroenlaendere.dk 

Det er vigtigt at forholde sig til grønlænder-
nes kulturelle baggrund og identitet – men 
også at slippe vanetænkning om grønlæn-
dere.

På hjemmesiden behandles en lang række 
temaer, som har indflydelse på socialt ud-
satte grønlænderes dagligdag i Danmark.

Emnerne er 
• kultur 
• levevilkår 
• sprog 
• uddannelse 
• beskæftigelse 
• hjemløshed og bolig 
• misbrug 
• gadeplan 

Temadage 
For at sikre at de, der arbejder med socialt 
udsatte grønlændere, får ny viden og inspi-
ration, indbyder Socialt Udviklingscenter til 
to årlige temadage.

Alle er velkomne

Temadagenes indhold tager udgangspunkt i 
centrale temaer på området. Temadagene vil 
veksle mellem workshops, oplæg og under-
visning af eksterne eksperter.

Man kan aldrig blive for klog

Vi holder temadage to gange årligt til og 
med 2007.

Læs mere 
www.udsattegroenlaendere.dk


