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Interviewguide

Stamoplysninger:

Tjek inden start:

 Til borgeren: Er dette interview blevet foretaget før?

 Til fagperson: Er interviewpersonen blevet oplyst om formålet med 
spørgsmålene?

Forhold i Grønland inden afrejse til Danmark

Afklaring af bopælshistorik

 Har du boet i andre byer inden du tog til Danmark?

Afklaring af familieforhold

Ja Nej

Ja Nej

Hvor i Grønland kommer du fra?

Hvilken by er du født og vokset op i?

Ja Nej

Hvis ja, skriv hvilke byer:

 Er du vokset op hos dine forældre? Ja Nej

Ja Nej Har du kontakt til din familie?

 Har du været anbragt uden for hjemmet / i pleje? Ja Nej

Bemærkninger:

Alder: Køn: Kvinde Mand

Hensigten med disse spørgsmål er, at få mere viden om unge grønlændere der tager til Danmark, 
og efterfølgende opholder sig i udsatte miljøer. Formålet er, at få mere viden om deres baggrund, 
møde med og færden i Danmark, samt deres ønsker for fremtiden. Vi er ikke interesserede i enkelt 
personer, men i gruppen som helhed. Spørgsmålene er anonyme. Svarene vil blive brugt 
til at blive klogere på, hvordan vi bedst imødekommer målgruppens behov for hjælp.  
  
Undersøgelsen løber til udgangen af 2017.

Ja Nej Hvis nej, er du vokset op hos andre familiemedlemmer?

Udfyldt af:

Dato:



Mødet med Danmark

Hvorfor valgte du at tage til Danmark?

Hvor længe har du været i Danmark?

Hvem var din første kontakt da du kom til Danmark?

Hvem var den første fagperson du havde kontakt med?

Hvordan fik du kontakten og hvornår?

Hvilken hjælp forventer du at få?
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Afklaring af skolegang

 Har du afsluttet folkeskolen?
Ja Nej

Ja Nej Har du gået på Piareersarfik / Majoriaq?

 Har du gået i gymnasiet? Ja Nej

Bemærkninger:

Ja Nej Har du afsluttet eller påbegyndt en uddannelse?

Hvilke forventninger havde du på forhånd?
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Sundhed

Har du nogen bekymringer om dit helbred?

Ja Nej Oplever du nogen helbredsmæssige problemer?

Ja Nej Har du sundhedsproblemer der har medført kontakt til sundhedsvæsenet  
 i Grønland eller Danmark?

Bemærkninger:

Relationer og fritidsinteresser

Hvis ja: er det nogle du har et godt forhold til?

Ja Nej Har du et netværk i Danmark?

Økonomiske forhold

Ja Nej Har du et arbejde?

Ja Nej Får du kontanthjælp eller anden offentlig forsørgelse?

Hvis ingen af delene, hvordan forsøger du dig selv?

Ja Nej Har du nogle fritidsinteresser?

Bemærkninger:

Hvilke tilbud i Danmark kendte du på forhånd?

Hvor overnattede du den første nat?

Mødet med Danmark - fortsat



Kriminel historie

Ja Nej Har du været anholdt i Danmark eller Grønland?

Bemærkninger:

Ja Nej Er du dømt for noget i Danmark eller i Grønland?

Ja Nej Har du siddet i anstalten i Grønland eller i fængsel i Danmark?

Forventninger og drømme

Ja Nej Har du forventninger om at flytte tilbage til Grønland på et tidspunkt?

Hvad er dine ønsker og drømme for fremtiden?

Hvis nej: hvad skulle der til, for at du vil vende tilbage 
til Grønland?  

Sådan sender du den udfyldte formular: 
1. Vælg filer - gem som (eventuelt i en mappe du har til det samme) 
2. Giv filen sit eget navn 
3. Åben dit mailprogram og vedhæft filen 
4. Send filen til ms@sumut.dk
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Forbrug

Hvor gammel var du første gang?

Hvad får du ud af at bruge det?

Ja Nej Er dit forbrug øget i Danmark?

Bruger du alkohol, hash eller andre stoffer?  
Hvis Ja, hvilke?

Ja Nej Oplever du det som et problem for dig?
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