
 

 

Kort om ‘Signs’ 
 

‘Signs’ Goes North giver flygtninge og immigranter nye måder til at få kendskab til sprog og kultur og komme 
tættere på den by, som de netop er flyttet til.  
 
Læringen er innovativ, idet den kommer i stand ved at bruge billeder fra byen. Billederne inkluderer fx byskilte, 
restauranter eller butikker, uddannelsessteder, fritidsområder, mindesmærker og kultur- og naturarv.  ”City 
signs” er en enkel, visuel og klar måde at fremvise sprog og kultur og tilbyde uformel læring i ”virkelige” 
situationer. 
 

‘Signs’ Goes North hjælper flygtninge og nyankomne immigranter med at lære sprog og kommunikere med 
andre end egen gruppe. Dermed støttes de i at finde sig til rette i deres nye hjemby hurtigst muligt.  Fem byer 
deltager i initiativet - Rotterdam i Holland, Söderhamn og Bollnäs i Sverige, Vejle i Danmark og Reykjavik i Island 
- der dermed styrker tilegnelsen af hollandsk, svensk, dansk og islandsk.  
 
Projektet udvikler innovative produkter, der bygger på den succesfulde “Signs”-metode, som blev skabt i 2004 
og har fået to europæiske sprogpriser fra Europa Kommissionen. De fire nordlige europæiske byer slutter sig til 
et netværk af 10 andre byer i det sydlige, centrale og østlige Europa (Alcalá de Henares, der repræsenterer 
Spanien, Bad Radkersburg & Gornja Radgona, der repræsenterer Tyskland og Slovakiet, Barcelona 
repræsenterer Catalonien, Birgu Malta, Dobrich Bulgarien, Gdańsk Polen, Izmir Tyrkiet, Miercurea Cuic / 
Csíkszereda Rumænien og Ungarn, og Nafplio repræsenterer Grækenland). 
 

December 2017 Kick-off-møde i Miercurea Cuic, Rumænien 
 

 
 
I begyndelsen af december 2017 mødtes et entusiastisk team med repræsentanter fra de seks partnerlande for 
at indlede identificeringen af “tegnene” til det nye projekt. Værtspartneren fra Spectrum, som har deltaget I 
tidligere “Signs”-projekter, organiserede en demonstrationstur i byen, Miercurea Cuic, for at vise metoden I 
praksis. En byvandring, der informerede om det lokale sprog og kulturen ved at udpege steder af særlig 
interesse. 



 

Behovsanalyse 

Partnerne arbejder allerede med en behovsanalyse for bedre at forstå deres målgruppe. Det sker ved at 
udarbejde og gennemføre spørgeskemaundersøgelser og interviews. Dette for at samle information om 
immigranternes behov i de fire lande, Holland, Sverige, Danmark og Island, som denne gang arbejder med 
”Signs-metoden”. De er begyndt at skabe kontakt med lokale partnere og interessenter og udvælge steder af 
interesse i forhold til de sproglige og kulturelle temaer, der skal indgå i materialet i deres respektive byer.  
 

Næste skridt 

Det næste partnermøde finder sted d. 10. april 2018 i Rotterdam. Her vil partnerne diskutere behovsanalysens 
resultater og designe metoden og formatet for “Signs”-produkterne. Fra d. 11. til 14. april vil arbejdsgruppen 
begynde at filme og tage billeder af de udvalgte steder af interesse i Rotterdam. 

 

Projektpartnere 
 
HÄLSINGLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND, Sverige (Koordinator) 
Inthecity Project Development (Holland) 
JFdeK Ltd (England) 
Pressure Line (Holland)  
Landsbyggðin lifi (Island) 
Fundatia Centrul Educational Spektrum (Rumænien) 
Videnscenter for Integration (Danmark) 
 
 
For yderligere information - kontakt VIFIN, Anne Charlotte Petersen, anchp@vejle.dk 

 
Projektet er finansieret af Erasmus+ programmet i perioden 2017-2019. 
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