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Resumé
Opgaveudvalget for Integration med særligt fokus på udskoling, uddannelse og beskæftigelse fik 
på mødet i december kvalificeret og kategoriseret et overblik over ideer til helhedsorienterede tiltag 
for den uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsats for unge og voksne med 
flygtningebaggrund i kommunen. Forvaltningen har efterfølgende udfoldet beskrivelserne, som på 
udvalgets sidste møde skal endeligt justeres og godkendes. Forvaltningen vurderer, at 
opgaveudvalget med denne leverance har opfyldt kommissoriet og kan afslutte sit arbejde.

Baggrund
På det sjette møde i opgaveudvalget arbejdede udvalget med at indsnævre ideer til uddannelses- 
og beskæftigelsesrettede tiltag til unge og voksne med flygtningebaggrund. Udvalget blev 
præsenteret for et samlet overblik over pointer, temaer, ideer, tiltag mv. fra de tidligere møder og 
arbejdsgrupper. Tiltagene var opdelt i temaer, som var følgende: Kulturforståelse, køn, læring 
udenfor klasseværelset, organisering, positive forventninger, fritid og traumer.  Afhængig af 
tiltagets karakter var tiltagene desuden opdelt i tre niveauer: Et strategisk niveau, et taktisk niveau 
og et operationelt niveau. Medlemmerne debatterede formulering af overskrifter, tematisering og 
kategorisering, hvorefter medlemmerne udfoldede og beskrev tiltag på det taktiske niveau i forhold 
til bl.a. målgruppe, relevante aktører og det første skridt til realisering. Herefter fik forvaltningen til 
opgave at renskrive og udfolde beskrivelserne af tiltagene i form af et udkast til produkt fra 
udvalget.

Formålet med det syvende og sidste møde i opgaveudvalget er justere og godkende udkast til 
produkt, som dermed en besvarelse af de opgaver, der er stillet i kommissoriet for udvalget:

”Opgaveudvalget skal udvikle helhedsorienterede tiltag for sammenhæng i overgangene fra 
asylcenter og/eller udskoling til uddannelse og beskæftigelse for gentofteborgere med 
flygtningebaggrund. Tiltagene skal understøtte, at disse borgere opnår selvforsørgelse, og dermed 
en god og stabil hverdag og mulighed for at bidrage til fællesskabet”.

Formålet med sidste møde er også at udpege to borgermedlemmer, som kan repræsentere 
udvalget ved en præsentation af produktet til Fællesmøde i Kommunalbestyrelsen den 26. februar 
2018.

Som led i den nye politiske arbejdsform med opgaveudvalg, skal opgaveudvalget også evaluere 
opgaveudvalgets arbejde. Udvalget vil på mødet gennemføre en kort mundtlig evaluering. 
Medlemmerne vil efterfølgende få tilsendt et elektronisk spørgeskema. 

Program
• Velkomst
• Præsentation af program og genbesøg af procesplan
• Præsentation og justering af produkt
• Godkendelse af produkt
• Udpegning af medlemmer til præsentation i Kommunalbestyrelsen
• Mundtlig evaluering af arbejdet i opgaveudvalget
• Afslutning.

Indstilling
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Social & Sundhed indstiller

Til opgaveudvalget om Integration med særligt fokus på udskoling, uddannelse og beskæftigelse:

1. At udvalget godkender produkt med beskrivelse af forslag til tiltag for den uddannelses- og 
beskæftigelsesrettede indsats for unge og voksne med flygtningebaggrund.

2. At opgaveudvalget gennemfører en mundtlig evaluering af arbejdet i opgaveudvalget.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Udkast til produkt til opgaveudvalget.pptx (2159810 - EMN-2018-00415)
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