
DAGHØJSKOLEN FOR INDVANDRERKVINDER

Daghøjskolen for
Indvandrerkvinder
— hvem er vi? 



Om skolen

Daghøjskolen for Indvandrerkvinder 
er en mindre skole, der tager 
hånd om den enkelte kursist. 

Gennem undervisning, læring 
og dannelse forsøger vi at støtte 
den enkelte kvindes udvikling. 

Målet er personlig udvikling, som 
muliggør den enkeltes deltagelse 
som aktiv medborger i samfundet.

Du kan læse mere om
Daghøjskolen på — dhi86.dk
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Sania.



”Skolen er et dejligt sted, 
hvor jeg lærer noget og hvor de 

ansatte ser én.De er opmærksomme 
på mig og ser, hvordan jeg har det.”

— Hatice, 39 år fra Tyrkiet.



Interview
 m

ed M
ary —

 første del 

”Her på skolen har jeg fået lov til at 
lære mig selv bedre at kende, og jeg 
har fået mere selvtillid.”
— Mary, 59 år fra Indien, opvokset i Tanzania. Nuværende kursist.
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Jeg lærte Daghøjskolen at kende igennem min mentor 
på krisecenteret. Hun sagde, at hun synes det var en god idé, 
hvis jeg fik kontakt med andre kvinder i samfundet og samtidig 
kunne gå til danskundervisning.

Da jeg kom på skolen første gang, mødte jeg skolens medarbej-
dere, og mit første indtryk var at de var meget empatiske og gode 
til at lytte. Lones (skoleleder) tone, stemme og måde at tale på var 
meget rolig og hendes spørgsmål var ikke konfronterende — og 
det var dét jeg havde brug for. Jeg tænkte, at det føltes rigtig godt. 
Hun lagde ikke ud med at bore i mine problemer, men lyttede 
bare til mig. Hun gav mig også et knus, og det betød så meget 
for mig. Hun var meget omsorgsfuld, og når jeg tænker på hende, 
så tænker jeg på, at hun er så kærlig og det elsker jeg, for jeg er 
en person, der godt kan lide fysisk kontakt. Og så følte jeg mig 
rolig og hjemme.

Underviserne er altid gode til at give et knus og spørge, hvordan 
dét og dét er gået – og det er måske en meget lille ting, men det 
er meget vigtigt for atmosfæren, at der er nogen der forstår os 
og ser os. Dét har jeg aldrig oplevet nogen andre steder.

Jeg føler mig hjemme på skolen – jeg hader ferier, for jeg vil 
hellere være her. Der er ingen pres – hvis man har en dårlig 
dag, er der ikke nogen, der presser en eller bebrejder én, at 
man græder eller har det dårligt. 

Shila & Mary.
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Om en typisk dag på skolen: Lige nu starter vi med morgensang, 
og så har vi dansk eller matematik. Måske er der nogen, der får 
nada, nogle der får vejledning, og det er en typisk dag, at der er 
et program for den enkelte, alt efter hvad de har behov for. Det 
synes jeg er rigtig godt, for der er nogen, der har så meget stress i 
forhold til deres familieforhold eller andet, så på den måde er det 
en meget speciel skole. Det er faktisk svært for mig at beskrive, det 
er mere en følelse i hjertet. Jeg kan godt lide, at der ikke er en helt 
firkantet struktur, så der er plads til os. På den måde kommer vi 
også til at kende hinandens styrker og svagheder.

Selv om vi har læseundervisning og vi går til test, så er der ikke 
den samme følelse af stress, som da jeg gik i sprogskole. Jeg føler 
mig ikke presset og så går det nemmere med at lære. Da jeg gik i 
sprogskole, føltes det som om, at det ikke var okay at spørge om 
tingene flere gange. Jeg fik at vide, at jeg skulle spørge min side-
mand, men hun havde heller ikke forstået det. Her på skolen er 
der plads til at spørge igen – og igen, og det hjælper mig meget. 
Jeg er meget imponeret over Anna (underviser), fordi hun kan 
rumme alle de niveauer i én klasse. Og hun er virkelig tålmodig, 
selv om vi alle sammen sidder og kalder på hende på én gang. 

Når jeg er til vejledning, er det dejligt, at der bliver lyttet til 
min historie uden fordømmelse, for det betyder også, at jeg selv 
kan finde frem til, hvad mine styrker og svagheder er. 

Vi har også gymnastik og så laver vi også en masse sjov med 
hinanden, så der er et rigtigt søsterskab. Jeg kan se at jeg 
åbner mig mere og mere, for jeg havde mange år, hvor jeg var 
meget isoleret. Nu kommer min kreative side ud, og jeg 
 begynder at føle mig fri.
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Interview
 m

ed M
ary —

 anden del

Vi er et sted du altid
kan vende tilbage til, 
ligemeget hvor i livet 

du befinder dig.

DAGHØJSKOLEN FOR INDVANDRERKVINDER
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Shahana, Awaz, Perwin, Zahra, Rana & Sajeda. 



Interview
 m

ed M
jaftim

e  

”Når man afslutter Daghøjskolen er 
man rigtig godt forberedt. Forberedt 
nok til at kunne klare at komme videre 
i uddannelsessystemet.”
— Mjaftime, 31 år fra Makedonien. Tidligere kursist.

Lige da jeg kom til Danmark sad jeg bare i vores lejlighed, 
uden at have noget jeg kunne foretage mig. Min svigermor har 
selv gået på Daghøjskolen for mange år siden, og hun lavede 
en aftale så jeg fik mulighed for at besøge skolen.

Kort tid efter mit første besøg, startede jeg på skolen, og kunne 
ikke et eneste ord på dansk. Jeg kunne dog tale lidt engelsk, men 
det var slet ikke nok. Det var en meget speciel dag for mig, den 
første gang jeg besøgte skolen — det var en dag der forandrede 
mit liv. Jeg begyndte jeg at komme i skole hver dag og lære dansk, 
lave lektier, læse forskellige bøger, som fik anbefalet af min lærer. 
Jeg gik på skolen i to år, og jeg lærte at tale og skrive dansk på et 
niveau der svarer til 9. klasse. Jeg ville rigtig gerne have en gymna-
sial uddannelse, og tog efterfølgende 10. klasse 
på en anden skole og derefter søgte jeg ind på en toårig HF. 

Det var hårdt, uden tvivl. Der var hjemmearbejde ca. 4-5 timer 
hver dag. Udover skolen havde jeg også min søn og mand, som 
jeg skulle være der for. Lige så snart min søn var blevet lagt i seng 
om aftenen, gik jeg i gang med lektierne. Jeg blev færdig med min 
HF i sommers. Det var en helt vild dag, og jeg var så stolt af mig 
selv. Min far var kommet fra Makedonien for at overraske mig, da 
jeg fik huen på. Jeg kom ud fra eksamensrummet og så stod han 
bare der. Jeg klarede min HF rigtig godt, og kom ud med 
et godt gennemsnit.

Nu har jeg valgt at tage laborantuddannelsen. Jeg er lige startet i 
august, og er meget spændt på at se, hvad fremtiden bringer. Jeg 
vil gerne specialisere mig til mikrobiolog — det er min drøm. 
Det var faktisk på en tur med Daghøjskolen at jeg fandt ud af at 
jeg gerne ville være mikrobiolog.

Når man afslutter Daghøjskolen er man rigtig godt forberedt. 
Forberedt nok til at kunne klare at komme videre i uddannelsessy-
stemet.

Daghøjskolen har været en kæmpe hjælp for mig, og har utrolig 
stor betydning for, hvor jeg er i dag. Jeg kunne slet ikke have været 
nået hertil hvis jeg ikke havde haft det gode fundament som 
skolen har givet mig.  Jeg tænker tilbage til min skoletid, som den 
dejligste tid jeg nogensinde har haft. Jeg bliver så misundelig, når 
jeg tjekker skolens Instagram og ser alle de spændende ting 
de nye kursister laver.

Daghøjskolen er meget vigtig for København og vores samfund. 
Man lærer sproget og lærer Danmark at kende. Man lærer også 
matematik, idræt, engelsk og samfundsfag. Det ville tage så lang 
tid for mig at skulle lære Danmark at kende, hvis ikke jeg havde 
været afsted på forskellige ture sammen med skolen. Hvis man 
ikke er vant til at tage på ture og ved hvilke muligheder der er, 
er det svært at opleve noget nyt. Men ligeså snart man har prøvet 
det, så ved man at der findes muligheder derude — og så handler 
det bare om at komme afsted.
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Hurije & Elif.
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Interview
 m

ed Elm
a

”Jeg arbejder ved siden af skolen & det 
passer mig fint. Jeg har også lært mange 
ting om København, om samfundet og 
alle de tilbud man kan finde i byen.”
— Elma, 21 år fra Albanien. Nuværende kursist.

Jeg har gået på Daghøjskolen for Indvandrerkvinder i seks 
måneder. Det var en af mine veninder, der fortalte mig om 
skolen, og jeg er virkelig glad for stedet.

Min første skoledag var en positiv oplevelse, for alle kvinderne tog 
rigtig godt imod mig og var interesserede i, hvem jeg var. Jeg kan 
godt lide, at der kun kommer kvinder, for vi kan snakke om nogle 
ting, som vi ikke ville snakke om, hvis der også var mænd. Faktisk 
skyndte jeg mig at ringe til min veninde fra sprogskolen, da jeg 
havde været her to dage, for jeg syntes, at det var sådan et godt 
sted, at hun også burde gå her – og det gør hun nu. 

Det var først, da jeg startede her på skolen, at jeg fik rigtig mod 
på at snakke dansk med alle, for det turde jeg ikke rigtig før. 
Her bliver der snakket dansk hele skoledagen, og der er ingen, der 
griner ad én, hvis man siger noget forkert. Det betyder også noget, 
at jeg kan komme fem gange om ugen, for det kunne ikke lade sig 
gøre på sprogskolen. På  Daghøjskolen har jeg dansk, matematik 
og engelsk. Jeg går også til gymnastik og til træning i varmtvands-
bassin, og jeg kan godt lide kombinationen af fag.

Jeg har i virkeligheden svært ved at beskrive skolen med eet ord, 
for jeg har mange gode ting at sige, men hvis jeg skal beskrive 
skolen med eet ord er det lykke eller glæde.
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Elma.
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Vi styrker modet & 
handlekraften hos

den enkelte kvinde.

Fadma & Suad.
DAGHØJSKOLEN FOR INDVANDRERKVINDER



Blågårdsgade 15B
2200 København N
+45 35396208

www.dhi86.dk

skolen@dhi86.dk


