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Greve Kommune er en lille kommune syd for København. Kommunen har ca. 
50.000 indbyggere og ligger ud til Køge Bugt med kort afstand til strand og hav. I 
Greve Kommune bor flertallet af kommunens indbyggerne i parcelhuse i  
villakvarterer eller til leje i lejligheder.  
 
Der findes mange grønne områder, hvor du kan gå tur eller spille bold og dyrke 
sport.  Kommunen har også mange gode cykelstier og gangstier, som gør det nemt 
at komme til og fra job, skole, togstationer, butikscentre osv.  
 
I foslagshæftet får du nogle praktiske informationer, som du kan bruge, når du 
kommer til Greve Kommune som flygtning. 
 
Greve Kommune ønsker dig velkommen og håber, at du/din familie vil føle dig/jer 
godt tilrette i kommunen. 
 

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL GREVE KOMMUNE 

Rådhusholmen 10, 2670 Greve 



 

Areal: Danmark er et lille land med et areal på knap 43.000 km2. Færøerne og 
Grønland hører også ind under Danmark. 

Befolkningstallet : Er på ca. 5,7 mio. Ca. 550.000 er indvandret fra andre lande.  
85% af befolkningen bor i byer.  
 
Skat: I Danmark betaler alle borgere over 18 år skat, samt unge under 18 år som 
arbejder. Skatteprocenten  ligger i det meste af landet på ca. 45 % af indkomsten. 
 
Velfærd: Danmark er et udviklet industriland. I international målestok er  
levestandarden høj, og forskellene mellem rige og fattige er mindre end i mange af 
de lande, Danmark traditionelt sammenlignes med. Danmark er et                       
velfærdssamfund, hvor en lang række goder bliver betalt over skatten. Det er fx 
gratis at gå til lægen, være på hospitalet, studere m.m. Dette kan lade sig gøre, 
fordi alle er med til at bidrage økonomisk til velfærden.  
 
Lidt om danskerne: Generelt kan man som udefrakommende opleve danskerne 
som lukkede og reserverede. Det kan være svært at lære danskerne at kende, da 
de ikke altid er åbne over for at lukke nye mennesker ind i deres liv og danne nye 
venskaber. Bliver man venner med en dansker, vil man dog opleve, at de er søde 
og omsorgsfulde og gerne går langt for deres venner. 
 
Sproget: Danskerne ved godt, at det danske sprog kan være en udfordring at  
lære, og derfor bliver de også glade og er imødekommende, når ikke-danskere gør 
et forsøg på at lære dansk. Det er vigtigt at lære at tale dansk for at blive  
integreret og få arbejde, gå i skole og få venner i Danmark. Uden at kunne tale og 
læse dansk kan det være svært at begå sig i det danske samfund. 
 
Danskerne bruger ikke deres kropssprog særlig meget. Dette kan være med til at 
danne et billede af danskerne som lukkede. Men det er de ikke altid.  
 
Humor: Den danske humor kan være svær at forstå, når man kommer udefra. 
Tonen er ofte sarkastisk og ironisk. Måske siger danskerne noget og mener det 
omvendte. Det kan være svært  at forstå og vænne sig til, hvis man kommer fra et 
sted, hvor humoren er  anderledes. Danskerne joker ofte om emner, som man ville 
finde upassende at joke om i andre lande. Den danske humor kan derfor virke   
stødende, men danskerne mener ikke noget ondt med det. 
 

Fritid: Danskerne kan godt lide at være hjemme og være sammen med familie og 
venner, når de har fri fra arbejde. Mange danskere dyrker også sport eller går til 
en hobby i deres fritid. I Danmark er der mange foreninger, som drives af frivillige, 
som tilbyder samvær inden for sport, sang, dans, madlavning mm. Hvis man  
ønsker at få et dansk netværk, kan det være en god idé, at melde sig ind i en 
sportsklub eller dyrke en anden fritidsaktivitet, hvor man kan møde andre, der 
interesserer sig for det samme. 
 
Arbejde: Flertallet af danskere går op i deres arbejde og  for mange er deres ar-
bejde en vigtig del af deres identitet. I Danmark arbejder både mænd og kvinder, 
og det er vigtigt for alle voksne at passe et arbejde, så de kan forsørge deres fami-
lie og bidrage til samfundet. Mænd og kvinder er ligestillede i forhold til at tage en 
uddannelse og arbejde. 
 
Alkohol: Danskerne har et afslappet 
forhold til at drikke alkohol. Mange so-
ciale sammenhænge involverer alkohol, 
og det at drikke sammen anses af man-
ge som en del af den danske kultur, og 
noget der binder folk sammen og giver 
en hyggelig stemning.  Danskerne re-
spekterer, når man ikke ønsker at drik-
ke alkohol. 
 
Rygning:  I Danmark har det siden 
2007 været forbudt at ryge på de fleste 
offentlige arbejdspladser og offentlige 
steder, restauranter, skoler,  
supermarkeder osv. Det er et forbud 
du skal respektere, da de fleste  
danskere ikke tolererer, at der bliver 
røget på røgfrie steder.  Mange  
danskere vil heller ikke have, at der bliver røget i deres hjem, så du skal altid spør-
ge, om du må ryge indendørs, hvis du er på besøg hos nogen.  Det er altid en god 
idé at spørge, hvordan rygereglerne er, når du er andre steder end i dit eget hjem.   
 
 
 

DANMARK OG DANSKERNE -  HVAD KENDETEGNER DEM? 

Kort over Danmark. Greve Kommune er  

markeret med den gule cirkel. 



 

Hovedreglen er, at du er tilknyttet Greve Kommune i integrationsperioden, som kan 
vare fra 1 til 5 år. I den tid skal du blive boende i kommunen. Under særlige om-
stændigheder er der mulighed for at en anden kommune kan overtage integrations-
ansvaret for dig. I så fald er det din beskæftigelsesrådgiver, du skal tale med. Når du 
henvender dig på kommunen, kan du møde forskellige medarbejdere, som kan 
hjælpe dig med forskellige opgaver i forbindelse med job, bolig, familie med mere.  
 
I kommunen er ansat mange forskellige medarbejdere, som kan hjælpe dig med 

forskellige opgaver i forbindelse med job, bolig, familie med mere. I Borgerservice 

kan du få hjælp til bl.a. Digital Post, NemID og plads til børn i daginstitutioner. Du 

kan enten møde op i Borgerservice (som ligger til venstre, når man kommer ind på 

Rådhuset) og vente på, at det bliver din tur, eller du kan bestille tid på hjemmesi-

den: www.greve.dk/om-kommunen/kontakt/tidsbestilling-i-borgerservice/.  

Har du brug for hjælp til at bestille en tid, er du velkommen til at ringe til på 43 97 

97 97 i rådhusets telefontid. Vær opmærksom på, at Borgerservice holder lukket om 

fredagen, og at der er lukket for telefonkontakt om onsdagen på hele rådhuset. 

Hvis du har behov for hjælp til jobsøgning, din økonomi eller din families situation 

skal du bestille tid hos en rådgiver. Din beskæftigelsesrådgiver kan fortælle dig, 

hvem du skal bestille tid hos. Hvis du har behov for en tid meget hurtigt, kan du prø-

ve at henvende dig i jobcenterets skranke  (som ligger til højre, når man kommer 

ind på Rådhuset). Har du spørgsmål til din ydelse, er det din ydelsesrådgiver du skal 

kontakte. 

 

Du skal altid huske at læse de breve, du modtager fra kommunen. Brevene kan   
indeholde datoer med tidsfrister  eller andre vigtige informationer, som du skal 
handle på. Har du spørgsmål til et brev skal du kontakte afsenderen af brevet.  

 

Integrationsydelse 

Når du ankommer til Greve Kommune, får du som flygtning udbetalt en  
engangsydelse, som skal bruges til alle dine udgifter i den første måned. Herefter får 
du den almindelige integrationsydelse én gang om måneden. For at få din             
integrationsydelse, skal du have en bankkonto med NemID. (læs mere om NemID 
på s. 12). En medarbejder på kommunen hjælper dig med dette.   

 

 
KONTAKT TIL GREVE KOMMUNE 

Der bliver automatisk trukket skat af din integrationsydelse, før du får dem  
overført til din konto.  Det er kommunen, der ved, hvordan din økonomi bliver. 
Udover integrationsydelse kan du få hjælp til transport til praktik og sprogskole.  
 
Du skal være opmærksom på, at du ikke har ret til ferie, når du får  
integrationsydelse. Hvis du af en eller anden grund vil rejse ud af Danmark, så er 
det vigtigt, at du prøver at få en aftale med jobcenteret. Du bliver trukket i  
integrationsydelse, hvis du overtræder denne regel. Du skal også være opmærk-
som på, at du kun har ret til integrationsydelse, når du opholder dig i Danmark. 
Du skal huske altid at melde fravær til sprogskole/praktik/arbejde. For at opret-
holde retten til  integrationsydelse er det nødvendigt, at du overholder de lov-
mæssige krav om aktivering. Det betyder, at du skal deltage i sprogskole og 
praktik 37 timer om ugen. 
 

Familiesammenføring 
Hvis du har familiemedlemmer i hjemlandet, som du ønsker at få til Danmark 
kan man søge om familiesammenføring. Søgning af familiesammenføring sker 
via udlændingestyrelsens hjemmeside: www.nyidanmark.dk. Greve Kommune 
yder ingen hjælp, men du kan søge hjælp hos Indvandrerrådgivningen i  
København som har telefonnummer 50 14 18 16, hvor frivillige er parat til at 
hjælpe. Rådgivningen er pr. telefon og i særlige tilfælde efter aftale ved  
fremmøde. Du har også mulighed for at få hjælp hos Dansk Flygtningehjælps 
Frivilligrådgivning i København på Nørre Voldgade 82, 2. sal, 1358 København K, 
telefonnummer: 35 36 74 17. Du kan få en pjece om denne hjælp i borgerservice 
på arabisk, tigrinya, farsi og dansk. 
Du skal være opmærksom på, at du selv skal betale for alle udgifter i forbindelse 
med familiesammenføring, også betaling for flybilletter. Hvis du får tilladelse til 
familiesammenføring, skal du selv arrangere rejsen til Danmark.  
 

Forlængelse af opholdstilladelse 
Når du er flygtning eller kvoteflygtning med opholdstilladelse efter udlændinge-
lovens § 7 eller § 8, stk. 1 eller stk. 2, skal du ikke selv ansøge om at få forlænget 
din opholdstilladelse. Når din opholdstilladelse udløber, vil Udlændingestyrelsen 
automatisk se på, om din opholdstilladelse kan forlænges. 
 
 

https://www.greve.dk/om-kommunen/kontakt/tidsbestilling-i-borgerservice/
https://www.nyidanmark.dk/


 

 

Midlertidig bolig 
Det kan være svært at finde gode, billige og permanente boliger til alle, så du vil få 
en midlertidig bolig i starten. Du skal forvente, at du kan komme til at bo i en  
midlertidig bolig i flere år. Når du bor i midlertidig bolig, trækker kommunen  
automatisk din husleje, som også dækker elektricitet, vand og varme. Når du har 
fået et arbejde vil du modtage en regning, du skal betale i stedet. 
Der er tilknyttet en vicevært/mentor til kommunens midlertidige boliger, som du 
kan spørge om hjælp eller stille spørgsmål. 
I de midlertidige boliger får du/din familie jeres eget værelse. I boligerne er der 
fælles bad/toilet og køkken og opholdsrum, som deles med andre. 
 

Permanent bolig 
Når du får en permanent bolig, vil der være en medarbejder fra Greve Kommune, 
som hjælper dig med at forstå hvilke regler og retningslinjer du skal overholde. 
Medarbejderen hjælper dig også med det partiske som for eksempel at søge  
boligstøtte og indskudslån. Når du flytter i en permanent bolig, skal du selv betale 
de faste udgifter (vand, varme, elektricitet) udover mad og tøj, så husk at spare 
sammen hver måned, så du kan betale, når regningen kommer, for ellers kan det 
blive ekstra dyrt,. Det er en god idé at lave en ekstra konto i banken, hvor du 
sætter et fast beløb ind hver måned, så du har til regningen, når den kommer. 
Nogle regninger kommer hver måned, men mange regninger kommer hver 3., 6. 
eller 12. måned.  
 

Medielicens 
Når du er over 18 år skal du betale medielicens. Medielicens er en slags skat, du 
betaler for at se TV på fjernsynet, computeren og smartphonen. Licensen bliver 
opkrævet to gange årligt. Beløbet er på ca. 2500 kr. om året. Licens bliver betalt 
pr. husstand, det betyder, at  hvis man er et par, der bor sammen, så skal man kun 
betale en licens. Men hvis man er et par venner eller søskende, der bor sammen, 
så skal man hver især betale licens. 
 
 
 
 

 

Rejsekort/Pendlerkort 

 

BOLIG 

Når du rejser med offentlig 
transport kan du købe          
billetter på flere måder: 
 
 Rejsekort 
 Pendlerkort/månedskort 
 Billetautomater (den dyreste løsning) 
 
Du skal bruge et rejsekort eller et pendlerkort/månedskort, når du rejser med bus 
og tog. Rejsekortet er et elektronisk kort, du tjekker ind og ud med, når du  
påbegynder og afslutter rejsen.  Du kan bestille et rejsekort på www.rejsekort.dk.  
Pendlerkortet/månedskortet skal du kun få lavet, hvis du kører på den samme 
strækning flere gange om dagen, ellers kan rejsekortet bedst betale sig.  
 

 

S-tog og bus 

Hvis du skal mod København  

eller Køge kan du tage S-toget,  

som for eksempel stopper på  

Hundige Station, Greve Station, Karlslunde Station og Solrød Station. Der kører også 
busser rundt på tværs i kommunen. Du kan se køreplanen for offentlig transport på 
www.rejseplanen.dk (siden kan både læses på dansk og engelsk) eller på  

hjemmesiden: www.dinoffentligetransport.dk. Hvis du rejser uden gyldig billet og 
bliver stoppet af en kontrollør, så får du en bøde på 750 kr. 

 
Cykel 
Det er meget almindeligt at skulle cykle et stykke vej til nærmeste bus eller tog. Det 
er vigtigt, at cyklen er lovlig. Der skal være rød refleks bag på cyklen og hvid refleks 
foran på cyklen, og der skal være reflekser på egerne, hvis ikke der er refleks på  
selv e cykeldækkene. Om aftenen skal cyklen have lygter på - en rød bag på og en 
hvid foran på cyklen. Bilisterne har svært ved at se en cykel uden lygte, og hvis  
cyklen ikke er i orden får man en bøde, hvis man bliver stoppet af politiet.  

 

TRANSPORT 

http://www.rejsekort.dk
http://www.rejseplanen.dk/
https://dinoffentligetransport.dk/


 

Job med løntilskud 
Ansættelse med løntilskud giver virksomheden mulighed for at få et tilskud til 
din løn som kompensation for manglende erhvervserfaring, sprogbarrierer eller 
oplæring. Greve Kommune betaler tilskud til arbejdsgiver, som så betaler dig 
fuld løn. Job i løntilskud er en effektiv vej til at blive ansat i ordinært job         
bagefter, enten hos samme arbejdsgiver eller hos en anden. Ansættelse i        
løntilskud giver ikke ret til dagpenge, men du optjener ret til at holde ferie     
ligesom du optjener feriepenge. Det er arbejdsgiver som vurderer, om du kan 
ansættes med løntilskud eller i ordinært arbejde. Du har ret til at være ansat i         
løntilskud i 12 mdr. Når du ansættes i løntilskud ændres dine indtægtsforhold, 
og du skal derfor have tilrettet dine skatteoplysninger hos SKAT.dk Din ydelses-
rådgiver kan hjælpe dig med dette. 

Ordinært job 
Mange danske arbejdspladser oplever i øjeblikket mangel på arbejdskraft. I   
mange tilfælde vil du kunne bidrage med de manglende ressourcer.  Kommunen 
kan hjælpe dig med at finde et job, hvis de vurderer, at dine kvalifikationer lever 
op til stillingen. Du kan også selv gøre noget for at få et job: 

 Få hjælp til at lave et CV på dansk og løbende opdatere dit CV, når du er i ny praktik 
eller job. Tag selv ud og opsøg lokale virksomheder—præsenter dig selv og aflever CV 
og evt. en motiveret ansøgning. 

 Vær 100 % fokuseret på at lære dansk—også i din fritid. Danskkundskaber er kun 
noget man tilegner sig, hvis man selv arbejder på at blive god til dansk. 

 Tag de job, der er til rådighed, selvom det ikke er dit drømmejob eller er i en helt  
anden branche end du ønsker at arbejde i. Danske arbejdsgivere ser det som et plus, 
hvis du er i arbejde, når du søger et job. På den måde beviser du overfor                 
arbejdsgiver, at du er villig til at arbejde for at forsørge dig selv, også selv om det er 
et job, som ikke ligner det du søger 

 Det handler om at være i beskæftigelse hele tiden for på sigt at få drømmejobbet 

Ordinært job giver ret til optjening af dagpenge, ferie, feriepenge samt pension. 

Du har også ret til befordringsgodtgørelse gennem SKAT, hvis du har mere end 
24 km. transport om dagen. For at optjene ret til dagpenge skal du melde dig ind 
i en A-kasse. Der gælder et opholdskrav på 7 år inden for de seneste 12 år for at 
få dagpenge. Når du ansættes i ordinært job ændres dine indtægtsforhold, og du 
skal derfor have tilrettet dine skatteoplysninger hos SKAT.dk.  

 

         BESKÆFTIGELSE          

Danskundervisning 
Når du kommer til Greve kommune, skal du gå på sprogskole for at lære dansk. I 
Danmark tilbydes gratis danskundervisning til alle nyankomne flygtninge og  
familiesammenførte i op til 5 år efter ankomst til kommunen. Man kan tage dansk-
undervisning på tre niveauer. Kommunen kan kun betale for én danskuddannelse. 
Det er sprogskolen, der efter en samtale med dig vurderer, hvilket hold du skal på. 
De fleste gennemfører en danskuddannelse inden for tre år.   
 

Oversættelse af uddannelse fra hjemland 
Greve Kommune hjælper dig med at få oversat dine uddannelsespapirer fra dit 
hjemland. Du får også vurderet, hvad din uddannelse svarer til i Danmark. Det  
gælder også, hvis du har en  ikke-afsluttet uddannelse. Det gør det muligt for dig                                                                   
at søge et job i Danmark, som passer med den uddannelse, du har. 
 

Integrationsgrunduddannelse (IGU)  
Hvis du er mellem 18 og 40 år kan en integrationsuddannelse (IGU) hjælpe dig i 
gang med en erhvervsrettet uddannelse. Ordningen giver samtidig virksomheden 
mulighed for at oplære og rekruttere den arbejdskraft, der er behov for. En IGU  
varer 2 år og gennemføres som et lærlingeforløb, hvor du får både oplæring i     
virksomheden, elevløn og skoleundervisning med faglig opkvalificering og         
danskuddannelse.  

Virksomhedspraktik 
Du kommer i virksomhedspraktik 2 – 4 uger efter, at du er kommet til Greve  
Kommune. I Danmark arbejder både mænd og kvinder, og det er også vigtigt for 
dig at finde et job. Virksomhedspraktik er en mulighed for, at du kan tilegne dig  
kompetencer til på sigt at komme i arbejde. Det kan f.eks. være mht. at blive bedre 
til det danske sprog, få erfaring med, hvordan det danske arbejdsmarked fungerer 
eller blive oplært i konkrete arbejdsopgaver, der på sigt kan føre til, at du ansættes 
og tjener løn.  Arbejdsmarkedet i Danmark kan være meget forskelligt fra det land, 
hvor du kommer fra. Danmark har f.eks. meget stramme sikkerheds- og miljømæs-
sige regler, ligesom vi i Danmark kræver certifikater og uddannelse indenfor de 
fleste områder. Vi har også mange andre sociale og kulturelle regler om, hvordan 
man skal opføre sig på en arbejdsplads, som det er vigtigt at kende og følge, hvis 
man gerne vil ansættes i en virksomhed. Du skal forvente at komme i mange prak-
tikforløb, inden du kommer i job. Praktik kan være fra 15 – 37 timer om ugen. Når 
du er i praktik,  får du integrationsydelse ligesom du kan få transportgodtgørelse. 

 

https://skat.dk/
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Kontakt med læge uden for åbningstid—ring 1813 

Hvis du har spørgsmål om sygdom eller er i tvivl, om du skal tage på skadestuen 
eller ej, skal du ringe på telefonnummer 1813. Her sidder læger og sygeplejersker 
klar til at svare på dine spørgsmål og vurdere dit behov for lægehjælp. Du kan ikke 
tage på skadestuen uden at have talt med en professionel på 1813 eller i            
lægevagten. De nærmeste skadestuer ligger i Køge og Roskilde: 
 

 Sjællands Universitetshospital - Roskilde, Sygehusvej 10, 4000 Roskilde.  
(Åbent hverdage 16.00-24.00, weekend og helligdage 8.00-24.00) 
 

 Sjællands Universitetshospital - Køge, Lykkebækvej 1, stuen,4600 Køge. 
(Åbent hverdage 16.00-24.00, weekend og helligdage 8.00-24.00) 

 

Akut lægehjælp 

Hvis du er så syg, at du har brug for en ambulance, skal du ringe til alarmtelefonen  
på telefonnummer 112.  

 
Tandlæge 
Hvis du har brug for en tandlæge, skal du først aftale en tid hos tandlægen. Du 
vælger selv, hvilken tandlæge du vil benytte. Det er også muligt at få lavet dine 
tænder på Tandlægehøjskolen i København. Her uddannes tandlæger, og de har 
brug for   patienter at øve sig på. Derfor er det billigt at få ordnet tænder på                       
Tandlægehøjskolen. Det er uddannede tandlæger, der vejleder og underviser de 
studerende. Du kan se muligheden her: https://tandlægeskolen.ku.dk/bestil-tid/ 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Det gule sundhedskort 
Efter nogle dage i kommunen vil du modtage et 
gult sundhedskort med posten, men ind til du får 
det, får du et midlertidigt sundhedskort på    
modtagelsesdagen, som du skal bruge.           
Sundhedskortet er vigtig legitimation som du skal 
bruge, hvis du f.eks. skal til lægen. På             
sundhedskortet står dit CPR. nr., som er et unikt 
nummer alle borgere i Danmark får tildelt. De første 6 cifre i nummeret er din   
fødselsdato, og de sidste fire er vilkårlige tal. På sundhedskortet kan du samtidig 
finde adresse og  telenummeret til din læge. 
 
Læge 
Det er gratis at gå til lægen. På dit gule sundhedskort står din læges navn. Der står 
også, hvilket lægehus du er tilknyttet. Du kan kun benytte det lægehus, som der 
står på dit sundhedskort. Hvis du bliver syg, kan du ringe til lægesekretæren om 
morgenen mellem klokken 9 og 12 og bestille en tid hos lægen. Du kan ikke gå hen 
til lægen uden en aftale, men du kan gå hen i lægehuset og aftale tid hos             
sekretæren. Hvis du fejler noget specielt kan din egen læge henvise dig til           
speciallæge, psykolog og sygehus. Lægen vil forklare dig, om du selv skal ringe og 
aftale en tid, eller om du automatisk vil blive indkaldt. Hvis du skal bruge en recept 
på medicin, eller have en attest eller en henvisning til specialist, skal du tale med 
lægen personligt. Du SKAL overholde din aftale hos lægen. Hvis du bliver             
forhindret, skal du ringe afbud i god tid. Du må ikke komme for sent, så forsinker 
du de andre patienters aftaler. Du har mulighed for at få en tolk med til                
lægesamtalen, hvis dit danske sprog ikke rækker til at føre en samtale og forstå en 
information. Tal med lægesekretæren om muligheden, når du bestiller en tid. 

Lægevagt 
Hvis du har brug for lægehjælp uden for lægens åbningstid, kan du ringe til         
lægevagten på telefonnummer: 70 15 07 00. Lægevagten har åbent hverdage kl. 
16.00 -08.00 og lørdage, søndage og helligdage døgnet rundt. Her kan du få       
telefonisk rådgivning af en læge. Lægen kan også henvise dig til en konsultation på 
det nærmeste sygehus eller komme på sygebesøg, hvis lægen vurderer, at din  
tilstand ikke er livstruende, men at du er for syg eller gammel til at kunne tage 
turen til sygehuset. 

         SUNDHED          

Hundige Apotek—Waves 
Over Bøgen 19H 
telefonnummer: 43 90 33 55 

Apotek 
I Greve Kommune finder du apotekerne på følgende adresser: 

 
Greve Apotek                                                 
Greve Midtby Center 14B 
telefonnummer: 43 90 39 21 
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E-Boks.dk/Borger.dk 
E-Boks og Borger.dk er digitale løsninger, hvor du kan modtage digital post fra 
offentlige myndigheder. Digital post fra offentlige myndigheder er den samme 
slags breve, som du allerede modtager i din fysiske postkasse fra f.eks. kommunen, 
sygehuset eller SKAT. Det kan være besked om plads til dit barn i en daginstitution, 
synsindkaldelse eller personlige skattesager. 
Private virksomheder som forsikringsselskaber og banker sender også digital post 
til deres kunder. Her kan det være f.eks. opgørelser eller kontoudtog. Forskellen 
fra traditionel papirpost og en e-mail er, at digital post skal modtages og læses på 
en sikker hjemmeside på internettet.  Indtil du kan læse og forstå reglerne for digi-
tal post, vil du få breve tilsendt med posten. Først når kommunen og du selv bliver 
enige om, at du kan dansk nok til at kunne modtage digital post, skal du bruge dit 
NemID nøglekort  til at logge ind på www borger.dk eller e-boks.dk.  
 
Du kan få adgang til al din digitale post, uanset hvor du er via en computer, tablet 
eller mobiltelefon. Derefter er det dit eget ansvar at holde øje med, om der      
kommer breve fra kommunen. Det er vigtigt, at du ser efter breve flere gange om 
ugen. Du kan også få automatisk sms- eller e-mail-besked, når der er kommet ny 
digital post i E-boks.dk/Borger.dk. 

Borger.dk er ud over en indgang til din digitale post også en fælles offentlig        
internetportal, hvor du kan finde adgang til en lang række services, i forbindelse 
med valg af læge, folkepension, barsel og orlov, flytning, mm. På Borger.dk skal du 
bruge dit NemID. 

 

                   
 

NemID 
NemID er navnet på ét fælles log-in system til både offentlige og private adgange 
og til din netbank. Med NemID bruger du det samme log-in alle steder. Uanset 
om du vil bruge din netbank, bruge kommunes online selvbetjening, hente din  
årsopgørelse fra SKAT eller læse din digitale post.  
 
Du logger ind på samme måde alle steder. NemID består af et bruger-id, en       
adgangskode og et nøglekort med engangskoder (papkort). Når du logger på,    
taster du først dit bruger-id og din adgangskode og derefter en kode fra dit        
nøglekort. Du kan tage NemID med dig og logge på fra andre computere og mobile 
enheder, du skal bare huske dit nøglekort. Det er vigtigt, at det kun er dig, der har 
adgangskode og at du ikke deler dit nøglekort med andre. Det er strengt             
personligt. Nem ID er på dansk, så du skal måske have hjælp første gang du        
anvender det til at logge ind på en side. Du skal som regel have et dansk pas eller 
kørekort for at bestille NemID, men borgere uden kan henvende sig i kommunens 
borgerservice og få oprettet og bestille en NemID. Når koderne på nøglekortet er 
brugt op, vil du automatisk få tilsendt et nyt nøglekort. 
 

 

 

DIGITALE VÆRKTØJER 

https://www.borger.dk/
https://www.e-boks.com/danmark/da


 

som det  passer bedst for jer. Under barslen får du barselsdagpenge fra Greve 

Kommune, som du kan søge om på www.borger.dk. 

Forældrebetaling 
Du skal betale for at gå i vuggestue, dagpleje, børnehave og SFO, men der er      
mulighed for at søge hel eller delvist tilskud. Hvor meget tilskud du får afhænger 
af, hvor mange penge du tjener. Du kan læse mere om regler og takster for         
betaling, hvis du på www.borger.dk skriver "økonomisk friplads" i søgefeltet.  

 
Børne– og ungeydelse 
Du skal optjene retten til børne- og ungeydelse. Efter 2 år får du fuld ydelse. Hvert 
kvartal (hver 3. måned) modtager børnefamilier automatisk børne- ungeydelse, 
også kaldet børnechecken.  Er du enlig forsørger, kan du søge om ekstra             
børnetilskud. Du kan søge dette på hjemmesiden: www.borger.dk.  
 
Tilbud til familier med børn 
Familier med børn i alderen 0 -15 får besøg af en sundhedsplejerske 3-4 uger efter, 
at familien er ankommet. Besøget varer maks. 1½ time. Børnene måles og vejes 
med fokus på højde- og vægtkurve, som vurderes i forhold til alder. Der orienteres 
bl.a. om vaccinationsprogrammet og sundhedsplejens tilbud, og der vejledes om 
kost i forhold til danske forhold, D-vitamin, hygiejne, døgnrytme, påklædning mv. 
Hvis der er behov for flere møder aftales de. 

Familier med børn i alderen 0-17 år bliver indkaldt til det første besøg hos          
tandplejen. Familier med børn vil inden for den første måned få besøg af en        
familieterapeut fra Greve Familiecenter. Har jeres børn behov for særlig støtte, så 
hjælper vuggestuen, børnehaven eller skolen med at kontakte Pædagogisk          
Psykologisk Rådgivning og Familierådgivningen ved behov. 

 

 
 

 
 

Vuggestue/dagpleje 
Det er almindeligt, at man får passet sine børn i daginstitution fra de er omkring 
6 måneder - 1 år, så man kan passe sprogskole og arbejde. Børn går i vuggestue/
dagpleje fra de er 6 måneder—3 år. Dagplejen fungerer ligesom vuggestue, men 
pasningen foregår i et privat hjem, og der er ikke så mange børn. Dagplejeren er 
ansat af kommunen. Der kan være forskel på, hvordan børns vaner er i det land, 
man kommer fra, og de vaner man har i Danmark. Det er f.eks. helt almindeligt i 
Danmark, at børn sover til middag udenfor i barnevogn både sommer og vinter. 
De får tøj på som passer til årstiden, så de ligger trygt og godt og får frisk luft. 
Små børn kommer også ud at lege, selv om det regner eller sner. Derfor skal de 
have regntøj med i børnehaven og vuggestuen, og om vinteren skal de have en 
god varm flyverdragt med. Pædagogerne vil fortælle dig/jer om dette. 
 
Ved ankomst til Greve Kommune får du hjælp til at indskrive dine børn i            
vuggestue/børnehave og/eller i skole/SFO. 
 

Børnehave 
Børn i alderen 3-6 år går i børnehave. Da børnene lærer det danske sprog at  
kende i daginstitutionen, er det vigtigt, at børnene kommer der hver dag, så de 
ikke får afbrudt deres sprogudvikling. Det er også vigtigt med hensyn til at få       
kammerater og til at udvikle de sociale færdigheder, der gælder i Danmark.  

 
Folkeskole 
0./børnehaveklasse – 9. eller 10. klasse  
Børn i alderen 6 –16 år skal indskrives i skole. Det første stykke tid skal de gå i en 
modtagerklasse. Når børnene er dygtige nok til dansk, bliver de "indsluset" i en 
almindelig folkeskole flere dage om ugen, indtil de helt stopper i                      
modtagerklassen.  Folkeskolen (skolen) er gratis for alle, men der findes også 
privatskoler, hvor man skal betale for sit barn. Når skoledagen er slut går         
børnene i skolefritidsordning eller klub. Her kan de lege med andre børn, få 
kammerater og øve sig på at tale dansk inden de bliver hentet af deres forældre. 

Barsel 
Hvis du bliver gravid, kan du gå på barselsorlov en måned før den forventede 

fødselsdato. Når barnet er født, kan du holde barselsorlov (være hjemme og   

tage dig af barnet) i op til 46 uger. Barslen deles mellem forældrene, sådan  

                  BØRN  
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I Danmark er det gratis at låne bøger på biblioteket. Lånetiden er normalt én 
måned. Du får en bøde på ca. 20 kr. pr. bog, hvis du afleverer bogen tilbage for 
sent. Du skal bede bibliotekaren om at blive registreret som låner og få en kode. 
Derefter kan du bruge dit gule sundhedskort i automaten, hvis du vil ind på      
biblioteket uden for almindelig åbningstid. Du skal også bruge dit gule             
sundhedskort som lånerkort. Du kan bestille bøger på bibliotekets hjemmeside, 
og du kan sætte dig og læse avis og blade på biblioteket. På biblioteket er der 
computere, som du må bruge.  
 
Du kan finde bibliotekerne i Greve Kommune på følgende adresser:  
 
Greve Bibliotek            telefonnummer: 43 95 80 00 
Portalen 2                      hjemmeside: www.grevebibliotek.dk 
2670 Greve 
 
Karlslunde Bibliotek     telefonnummer: 46 15 27 88 
Parkvej 11           hjemmeside: www.grevebibliotek.dk/bibliotek/karl 
2690 Karlslunde 
 
Tune Bibliotek                telefonnummer: 46 13 84 00 
Tune Center 15               hjemmeside: www.grevebibliotek.dk/bibliotek/tune 
4030 Tune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Bank 
Når du bor i Danmark, skal du have en bankkonto, hvor din løn, ydelser med mere 
kan gå ind på, og hvor du kan betale regninger fra. Du vil få hjælp til at få oprettet 
en bankkonto i Danske Bank af en medarbejder fra Greve Kommune. 
 

Netbank og Mobilbank 
Du kan se din konto, overføre penge og betale regninger via Netbank, som er      
bankens digitale adgang på nettet. For at tilgå din konto via Netbank eller Mobil-
bank (på mobiltelefonen) skal du først oprette en adgang og herefter logge på med 
dit NemID. 

 
Mobilepay 
Hvis du har en bankkonto og en smartphone kan du hente App´en Mobilepay. Via 
mobilepay kan du overføre penge til andre (butikker og private) via deres               
telefonnummer. Det er ofte en betalingsform, som bruges blandt private, da det er 
en nem måde at overføre penge på i stedet for at have kontanter med sig. 

 
 
 
 

  
 

                  ØKONOMI  BIBLIOTEK 

Greve Bibliotek i Hundige 
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Fritidsaktiviteter for børn 
Der findes mange forskellige fritidsaktiviteter for børn og unge, f.eks. sport,    
spejder, dans, svømning osv. På  hjemmesiden www.nysport.dk kan du finde en 
oversigt over alle sportsklubber i Greve Kommune (siden er på dansk).           
Kommunen har også et link til fritidsaktiviteter på kommunens hjemmeside.  
Der findes forskellige tilskudsordninger til fritidsaktiviteter, fordi det er vigtigt 
for børn at være aktive i deres fritid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Foreninger og fritidsaktiviteter 
I Greve Kommune findes der rigtig mange foreninger og forskellige sportsklub-
ber, som du kan blive medlem af. Gennem BROEN Greve kan dit barn få hjælp til 
at starte til en fritidsaktivitet. De hjælper bl.a. med at betale for aktiviteten og 
udstyr. Du kan kontakte BROEN Greve på: info@broen-greve.dk. Det er ofte gen-
nem fritidsaktiviteter, du kan komme i kontakt med andre med samme interes-
ser og på den måde opbygge et netværk og måske få nye venner. 
 
Frivillige tilbud og aktiviteter 
Du har mulighed for at benytte dig af en række gratis tilbud, som arrangeres af 
frivillige, som er tilknyttet FrivilligCenter Greve. For mere information kontakt: 
FrivilligCenter Greve på kontor@fcgreve.dk eller 43 60 00 54. Du kan læse mere 
om frivillige aktiviteter for flygtninge på https://fcgreve.dk/integration2018. Der 
findes bl.a. følgende forskellige tilbud, som du kan benytte: 

Dansk Boost 
Hvad: Intensiv dansktræning 5 dage om ugen i 4 uger. Du skal have været i Greve i 
mindst 1-2 år, da samtaletræningen er på et relativt højt niveau.  
Hvor: Efter aftale. 
Hvornår: Efter aftale.  
Kontakt: miriam.ripley@gmail.com / 31770679  

 

 
 

 

 

                  SPORT OG FRITID  

Sprogcafé på sprogskolen 
Hvad: Hjælp til opgaver, hjemmearbejde og almindelig samtaletræning på dansk  
Hvor: Sprogskolen UCplus, Frydenhøj Alle 73, 2670 Greve  
Hvornår: Onsdag i lige uger kl. 13.00 – 14.00 og torsdag i ulige uger kl. 17-18. 
Kontakt: bentehm@hotmail.com 

Syværksted 
Hvad: Sy nyt tøj eller reparer det gamle, patch-work, snakker dansk  
Hvor: Pensionistcentret ved Borgerhuset, Greveager 9, 2670 Greve  
Hvornår: Én søndag om måneden fra kl. 10 – 16.  
Kontakt: Bente Sølvsten på soelvsten@webspeed.dk elle 28578054 

Lektiecafé på Greve Bibliotek 
Hvad: Hjælp til både børn, unge og voksne med lektier, opgaver og ansøgninger 
Hvor: Greve Bibliotek, Portalen 2, 2670 Greve 
Hvornår: tirsdag kl. 16-18 

Depot for donerede møbler, legetøj eller køkkentøj 
Hvad: Udlevering af gratis ting til bolig 
Hvor: Gersagerparken 74 (kælderen), under børnehave,  lige bag nr. 2 er en trappe ned. 
Facebookgruppe: GP 74, Greve - Hjælp Til Folk i Nød Og Flygtninge 

Netværksfamilie 
Du eller din familie kan blive matchet med en netværksfamilie eller –person. Man mødes 
typisk et par gange om måneden, og relationen er baseret på behov og interesser, og man 
aftaler selv, hvor ofte man mødes, og hvad man laver samme. Kontakt din sagsbehandler i 
jobcenteret, hvis du er interesseret i en netværksfamilie eller frivillig netværksperson.  

Socialt fællesskab for unge 
Dansk Flygtningehjælp Ungdom har ung-til-ung grupper, hvor unge med og uden flygtninge-
baggrund kan mødes og skabe et fællesskab omkring forskellige fritidsaktiviteter (f.eks. ud-
flugter, fællesspisning, idræt, spil m.m.). Se kommende events på facebookgruppen: DFUNK 
ung til ung Køge/Greve. 

Gratis mad 
På facebooksiden Stop Spild Lokalt (Greve), kan man finde information om uddeling af gratis 
mad. 

 

 

 

 

https://nysport.dk/
mailto:info@broen-greve.dk
mailto:kontor@fcgreve.dk
https://www.google.com/search?q=frivilligcenter+greve&rlz=1C1SQJL_enDK885DK885&oq=frivilligcenter+greve&aqs=chrome..69i57j69i59j0l2j69i60j69i61j69i60.7108j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://fcgreve.dk/integration2018
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-u7yguejVAhXFhrQKHfsfAGQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fblogg.nordsjomedia.no%2Fklassesider%2Ffritidsaktiviteter%2F&psig=AFQjCNFA247vL7T6E7-YnDvVY1bcQCFZ_Q&ust=1503409039
mailto:soelvsten@webspeed.dk
https://www.facebook.com/groups/345757415465955/
https://www.facebook.com/groups/345757415465955/
https://www.facebook.com/groups/225259478189212/about/


 

 

 

                  

Karlslunde Strandkirke 

Hvad: Fodbold hver søndag, fællesspisning cirka en gang om måneden, talecafé efter  

behov, kvindegruppe med mere. 

 

Kontakt: 

Gerhard Jónsson Mikkelsen  
Sogne- og ungdomspræst 
Kontaktpræst for flygtninge og indvandre-
re i Greve-Solrød Provsti 
Tlf. 2567 5224 eller 4615 0178  
gerhard@strandkirken.dk 
Træffes tirsdag – fredag 

 

Hundige Kirke 

Hvad: Mange forskellige aktiviteter, f.eks. håndarbejds-, læse- eller filmklub. 

Hvor: Hundige Kirke, Eriksmindevej 20. 

 

Kontakt: Hanne Hummelshøj 

Sognediakon—Hundige-Kildebrønde sogn 

Tlf 43 56 53 20  

hh@kildebr.dk 

 

Hvad: Madklub i Borgerhuset  - Fælles madlavning og hyggeligt samvær 

Hvor: Greve Borgerhus, Greveager 9, lokale 17 

Hvornår: Andensidste onsdag i hver måned 

Hvem: For alle, men det kræver tilmelding 

Kontakt: Preben Kjærsgaard på preben@predor.dk eller 40966592 

 

 

Nyttige internetadresser: 
 
 Venligboerne i Greve: www.facebook.com/groups/VenligboerneGreve 

 Dansk Flygtningehjælp: www.flygtning.dk/danmark 

 Dansk Røde Kors: www.rodekors.dk/det-goer-vi/socialt-arbejde/stoette-til-

flygtninge-og-indvandrere 

 Venner Viser Vej: www.rodekors.dk/bliv-frivillig/flygtninge-og-indvandrere/

venner-viser-vej 

Astrid Pedersen, Karlslunde Strandkirke 

Leder af diakoniarbejdet 

Tlf. 4615 0198 / 5133 

2146  astrid.pedersen@strandkirken.dk 

Træffes  tirsdag – fredag 

 

Karlslunde Strandkirke 

Hundige Kirke 

mailto:gerhard@strandkirken.dk
mailto:hh@kildebr.dk
mailto:preben@predor.dk
https://www.facebook.com/groups/VenligboerneGreve
https://flygtning.dk/danmark
https://www.rodekors.dk/vores-arbejde/socialt-arbejde/stoette-til-flygtninge-og-migranter
https://www.rodekors.dk/vores-arbejde/socialt-arbejde/stoette-til-flygtninge-og-migranter
https://www.rodekors.dk/bliv-frivillig/venner-viser-vej
https://www.rodekors.dk/bliv-frivillig/venner-viser-vej
mailto:astrid.pedersen@strandkirken.dk

