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1 (Åben) Andet møde i opgaveudvalget for integration - udskoling, uddannelse og 
beskæftigelse
 
Sags ID: EMN-2017-02084

Resumé
På Kommunalbestyrelsens møde den 27. februar 2017 blev opgaveudvalget for Integration med 
særligt fokus på udskoling, uddannelse og beskæftigelse nedsat, og udvalget skal nu afholde sit 
andet møde. Formålet med opgaveudvalget er at udvikle nye og virkningsfulde tiltag for den 
uddannelses og beskæftigelsesrettede indsats for unge og voksne med flygtningebaggrund.

Baggrund
Formålet med det andet møde er at indkredse temaer, som opgaveudvalget ønsker at arbejde 
videre med. Det er blandt andet med udgangspunkt i disse, at opgaveudvalget skal udvikle tiltag, 
der forbedrer overgangen mellem asylcenter/udskoling og uddannelse og beskæftigelse.

På mødet vil der blive taget udgangspunkt i de overvejelser deltagerne har gjort sig siden sidste 
møde, med afsæt i de 3-2-1 kort, som blev udleveret på sidste møde. På disse kort blev deltagerne 
bedt om at notere 3 ting, de hæftede sig ved, 2 spørgsmål og 1 god ide.

På mødet vil der bliver afholdt en temaworkshop. Her vil deltagerne indkredse de temaer inden for 
integration i relation til udskoling, uddannelse og beskæftigelse, som de ser potentiale i at arbejde 
videre med. Deltagerne vil indkredser temaerne med afsæt i de drøftelser, som deltagerne havde 
om 3-2-1 kortene samt de samtalesaloner som blev afholdt på det første møde.

Deltagerne skal på mødet tage stilling til, hvilke aktiviteter der skal iværksættes for at kvalificere 
drøftelserne yderligere i tiden frem til udvalgets tredje møde i juni.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til opgaveudvalget for Integration af flygtninge med særligt fokus på udskoling, uddannelse og 
beskæftigelse:

At udvalget fortsætter arbejdet med at udvikle tiltag for den uddannelses- og beskæftigelsesrettede 
indsats for unge og voksne med flygtningebaggrund.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Formand for opgaveudvalget, Søren Heisel, bød velkommen til møde to i opgaveudvalget og bød i 
den forbindelse velkommen til Solaf Masoud, der ikke kunne være til stede ved det første møde og 
præsenterede sig selv for resten af udvalget. 

Der var til mødet udarbejdet en folder, hvori hvert medlem kort præsenterer sig selv med 
kontaktoplysninger og oplysninger om, hvad man som medlem gerne vil bidrage med i 
opgaveudvalget og, hvad man særligt er optaget af i forhold til integration. Folderen blev omdelt til 
opgaveudvalgets medlemmer. 
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Derefter samlede udvalget op på drøftelserne på det første møde og drøftede, hvad der havde 
været de vigtigste punkter. Deltagerne drøftede derefter i tre grupper, hvilke temaer 
opgaveudvalget ønsker at arbejde med. Opgaveudvalget pegede på en række overordnede 
temaer: 

 Dansk i parallelforløb, undervisning i ’systemet’, Dannelse og Uddannelse. 
 Unge møder unge, integration af unge, realistiske forventninger
 Kønsroller
 Traumebearbejdelse
 Fritid/sprog

Opgaveudvalget drøftede derefter, hvilke aktiviteter – inddragelse- og vidensopbygningsaktiviteter 
– det vil være relevant at gennemføre. 
 

 Borgerinterviews – hvilke fritidsaktiviteter er der til rådighed, fagfolk der kan fortælle og 
bibringe viden?

 Viden om lovgivning i forhold til overgangen fra asylcenter til kommune og oplysning om, 
hvordan modtagelsen af flygtninge foregår i kommunen.

 Viden om fripladskontingent på fritidsområdet og undersøgelse af om det virker, og om det 
er tilgængeligt for de unge.

 Viden om traumatiserede flygtninge – samtalebasserede konkrete tiltag og en 
behovsafdækning. 

 Borgerinterviews om erfaringer med hvordan sprogkompetencer kan opbygges. 
 Viden om sprogmentorer - ordninger

Det blev aftalt, at forvaltninger undersøger mulighederne og udarbejder forslag til plan for 
inddragelses og videns aktiviteter. 

Bilag
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