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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 
tredje 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 tredje møde er at generere konkrete ideer til tiltag for den uddannelses - og 
beskæftigelsesrettede indsats for unge og voksne med flygtningebaggrund.

Opgaveudvalget skal på mødet tage afsæt i anbefalingerne fra det første opgaveudvalg for 
integration, ligesom der skal arbejdes videre med de temaer, som opgaveudvalget kom frem til på 
deres sidste møde i april. Dette skal danne grundlag for en idégenereringsproces, der skal munde 
ud i en række idéer til tiltag, som kan styrke unge og voksne flygtninges muligheder for at 
gennemføre uddannelser og/eller kommer i beskæftigelse.

Opgaveudvalget skal også på dette møde tage stilling til hvilke arbejdsgrupper, der skal 
nedsættes, og hvilke emner disse arbejdsgrupper skal beskæftige sig med.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

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

1. At opgaveudvalget fortsætter arbejdet med at udvikle konkrete idéer til tiltag for den 
uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsats for unge og voksne med flygtningebaggrund.
2. At udvalget nedsætter et antal arbejdsgrupper, der skal arbejde frem til opgaveudvalgets næste 
møde i september.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Formand for opgaveudvalget, Søren Heisel, bød velkommen til det tredje møde i opgaveudvalget 
og opsummerede, hvad opgaveudvalget kom frem til på sit sidste møde. Herunder de fem temaer, 
opgaveudvalget indkredsede som relevante at arbejde videre med (traumer, kønsroller, sprog/fritid, 
sprog/dannelse og ung-til-ung). 

Derefter blev det kort gennemgået, hvor i den samlede proces, opgaveudvalgets arbejde aktuelt 
befandt sig. Det blev ligeledes kort genopfrisket, hvilket grundlag, opgaveudvalgets arbejde hviler 
på jævnfør kommissoriet.
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Efter velkomst og status blev medlemmerne af opgaveudvalget inddelt i grupper. Hver gruppe 
udvalgte to anbefalinger fra det tidligere opgaveudvalg for integration af flygtninge, som gruppen 
ønskede at arbejde videre med. 

Herefter drøftede hver gruppe, hvilke koblinger, der kunne skabes mellem disse anbefalinger og de 
temaer, opgaveudvalget indkredsede ved sit andet møde, og hvilke ideer til konkrete tiltag for den 
uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsats for unge og voksne med flygtningebaggrund, disse 
koblinger kunne danne grundlag for. 

Dette resulterede i 12 ideer til tiltag. 

Medlemmerne stemte derefter om, hvilke to tiltag, de helst ville arbejde videre med i to 
arbejdsgrupper. Det var: 

 Udvikling af læringsvideoer om dansk kultur med henblik på udvikling af sociale 
kompetencer tilpasset denne kontekst 

 Ung-til-ung-mentorordninger på erhvervsuddannelserne. 

Politikerne deltager som udgangspunkt ikke i disse arbejdsgrupper. Formandskabet vil dog gerne 
byde velkommen i arbejdsgrupperne, hvis det kan lade sig gøre i forhold til øvrige aftaler. 
Foreløbig har følgende borgermedlemmer meldt sig til at deltage i arbejdsgrupperne:

Læringsvideoer: 
 Kosna Savage
 Ulla-Birgitte Nies
 Christina Wex

Mentorordninger:
 Kosna Savage
 Ulla-Birgitte Nies
 Solaf Masoud 
 Mirka Mozer

De fraværende medlemmer af udvalget har ligeledes mulighed for at melde sig til 
arbejdsgrupperne. Arbejdsgrupperne skal mødes henholdsvis den 23. og 24. august kl. 17-20. Der 
bliver udsendt en invitation til møderne. Arbejdsgrupperne skal afrapportere til opgaveudvalgets i 
september 2017. Arbejdsgrupperne må desuden påregne forberedelsestid til møderne. 
Opgaveudvalget drøftede sammensætningen af arbejdsgrupperne, og udvalget opfordredes til at 
sende forslag til relevante deltagerne til administrationen. 

Udvalget blev på mødet orienteret om, at Ida Juhler fremover vil varetage rollen som tovholder 
sammen med Laura Wilshaw Engberg, idet Frederikke Hygum Thyssen træder ud af rollen som 
tovholder.

Bilag
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