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Nyt projekt – Etnisk Iværksætteri
• Problemstilling: Kvinder med flygtningebaggrund kommer ikke på
arbejdsmarkedet
• Udfordringer: sproglige barriere, mangel på forståelse for
arbejdsmarkedet samt fysiske skavanker.
• Samarbejde mellem Team integration & Team erhverv
• Aftale om visitering af flygtninge borger
• 10 aktivitetsparate kvinder med flygtningebaggrund visiteres
• Kvinderne ønsker selv at lave deres egen virksomhed som hedder
”Arabi Food”

Etnisk Iværksætteri - projektstart – Arabi-food
• September 2017, starter intro-forløb for de 10 kvinder
• To konsulenter, en mentor og en tolk tilknyttes forløbet

- En Iværksætterkonsulent, en virksomhedskonsulent og en mentor
• De udvalgte kvinder informeres om iværksætter forløbet
- De oplyses om at forløbet er frivilligt
- Der aftales med kvinderne at de skal starte et
virksomhedsrettet forløb i 13 uger

Projektforløb
• Aftaler laves med interne kantine køkkener
- Køkkenerne informeres om projektet
- Kvinderne besøger køkkenerne
- 15. timers iværksætter-praktik om ugen oprettes (pr. borger)
- Praktik varighed: 13 uger med henblik på oplæring
• Kvinderne får udleveret et opgaveark som skal udfyldes hver uge
- Opgavearket beskriver hvad man har lært i køkkenet
- Eks. Sikkerhed, hygiejne, bogføring, risikoanalyse, egen kontrol mm
• Kvinderne får et hygiejne kursus

Projektforløb
• Iværksætter workshop:
- Der lånes et skolekøkken hvor kvinderne skal være 2 timer om
ugen
- De skal øve sig på at lave Syrisk tapas
- Der tilkobles en frivillig erhvervsmentor som rollemodel
- Hun fortæller kvinderne om b.la. hvad danskerne kan lide at
spise, hvordan det serveres mv.
- Erhvervsmentoren er med i skolekøkkenet

Projektforløb
• Kvinderne præsenterer dem selv på Nordsjællands sprogskole
- De holder oplæg om hvad de har lært fra iværksætterprojektet
- De giver smagsprøver på deres syriske tapas
- 125 elever og deres undervisere var tilstede
• Februar 2018: Kvinderne laver forretningsplan og strategi (PoC)
- Det aftales med madmarkedet at de skal have en madvognsplads
- Madvognen hentes og placeres i madmarkedet
- En frivillig lokal kunster har malet fronten på madvognen

Projekt afslutning
• Kvinderne lærer om moms og skat, samt virksomhedstyper
- Kvinderne får et CVR nummer
- Sælger mad på madmarkedet og har en catering virksomhed

Fra aktivitetsparat til selvforsørgende
Kvindernes aktivitetsniveau om ugen, fra november 2017:
• 12 timer om ugen i sprogskole
• 15 timer om ugen i iværksætterpraktik
• 2 timer om ugen i iværksætter workshop
• Støt via frivillige mentorer

Resultater
• Arabi Food forløbet har motiveret kvinder til at tro på sig selv
• 1 er kommet i fuldtidsarbejde i en lokal virksomhed
• 1 er kommet i gang med en uddannelse og har deltidsjob i Arabi Food
• 1 er kommet i løntilskud i et kommunalt køkken
• 1 er blevet selvstændig med Arabi Food
• 4 har fået deltidsjob i Arabi Food
• 2 har uønsket stoppet forløbet (pga. personlige udfordringer)

Resultater Arabi Food
• 3 frivillige erhvervsmentorer er tilknyttet til Arabi Food
- Den ene hjælper med: fakturering, udarbejdelse af tilbud og
marketing
- Den anden hjælper med: Budget og økonomi
- Den tredje hjælper med: Kontrol af fødevarer

