Røde Kors

Orientering ved opholdstilladelse
Angående:

DATO

Orienteringsbrevet fremsendes til den kommende integrationskommune under samtykke fra nævnte
hovedperson

Grunddata
Køn
Fødselsdato
Fødselsland
Etnicitet
Dato for indrejse
Gift

Samlevende

Single

Enke/Enkemand

Medfølgende samlevende/ægtefælle:
Navn
Køn
Personid.
Fødselsdato
Fødselsland
Etnicitet
Dato for indrejse

♂ Mand

♀ Kvinde

Personer i alt
Antal børn under
18år
Antal børn over
18år
Dato for
overgivelse
Kommunens navn
Asylcenter
Sprog

Lidt

Sprogkundskaber
Godt
Flydende

Læser

Skriver

1
Gør en forskel RødeKors.dk

Netværk
I Danmark
Ægtefælle, børn, øvrige familie og
netværk

I udlandet
Ægtefælle, børn, øvrige familie og
netværk
Evt. behov for tracing

Uddannelse og erhvervserfaring
Uddannelse
Grundskole, gymnasium,
videregående uddannelse

Erhvervserfaring
Jobs og periode eller varighed

Uddannelse/praktik i DRKA

Udtalelse vedlægges

Udtalelse sendes separat

Sociale og sundhedsmæssige oplysninger

2
Gør en forskel RødeKors.dk

Særlige helbreds- og/el.
psykosociale forhold
Alm. og særlige helbredsforhold,
særlig psykosociale indsats,
evt. kontakt til offentlige el. andre
instanser

Journal/øvrige
dokumenter kan
indhentes

Vedlægges

Fra:
Psykologenheden
Socialkoordinator
Sundhedsafdelingen

Oplysninger vedrørende børn
(Ved flere børn: copy-paste nødvendigt antal celler)
Navn
Køn
Fødselsdato
Navn
Køn
Fødselsdato

♂ Dreng

♀ Pige

♂ Dreng

♀ Pige

Skolegang
I hjemlandet, i 3. land og/eller i
Danmark
Almen trivsel
Evt. særlige forhold, herunder
pædagogisk/psykosocial støtte,
underretning til kommune etc.
Udtalelse
vedlægges

Sendes separat

Fra: Skole
SFO/Klub
Børnehave

Mål og forventninger til fremtiden
Uddannelses-/erhvervsønsker

Familiesammenføring, netværk, fritid
mm.
3
Gør en forskel RødeKors.dk

Udfyldt i samarbejde med Social Netværksmedarbejder/Socialkoordinator
Navn:

Dato:

Videreformidling af kontaktoplysninger til en frivillig

Vil du acceptere at Røde Kors giver dine kontaktoplysninger videre til en frivillig i din nye
kommune? Nedenstående skema skal kun udfyldes hvis beboer samtykker til
kontakt.
En frivillig er en person, der gerne vil hjælpe dig med at finde dig til rette i dit nye
lokalsamfund, uden at få penge for det. Vi ved endnu ikke om der er en frivillig i din
kommune til at byde dig velkommen, men hvis der er, vil den frivillige kontakte dig
hurtigst muligt.
Den frivillige kan hjælpe dig med at finde biblioteket, sportsklubben, de gode butikker,
give lektiehjælp, tilbyde venskab, støtte fra en voksen og meget mere.
Husk at registrere oplysningerne i oversigtlisten HER
Navn:
Adresse (i kommunen)
Tlf nummer:
Mail adresse:
Kontaktperson (evt på kommunen)

Samtykkeerklæring
Der gives hermed samtykke til at oplysningerne fra overgivelsessamtalen må
videregives til kommende integrationskommune

Underskrift:

Dato:
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