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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 
femte 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 femte møde i opgaveudvalget er at kvalificere opgaveudvalgets arbejde med at 
udvikle uddannelses- og beskæftigelsesrettede tiltag for unge og voksne med flygtningebaggrund 
yderligere med et praksisperspektiv. 

På det første, andet og tredje møde i opgaveudvalget indkredsede medlemmerne relevante temaer 
at udvikle tiltag indenfor. Disse temaer samt anbefalinger fra det tidligere Opgaveudvalg for 
integration af flygtninge dannede afsæt for udviklingen af en række overordnede ideer til 
uddannelses- og beskæftigelsesrettede tiltag for unge og yngre voksne med flygtningebaggrund. 
To udvalgte ideer blev kvalificeret yderligere i arbejdsgrupper bestående af medlemmer fra 
opgaveudvalget, medarbejdere i Gentofte Kommune og borgere fra civilsamfundet. 

På det fjerde møde var inviteret to eksperter i integrationsmæssige spørgsmål. Formålet hermed 
var at bibringe yderligere viden om målgrupperne og deres behov til udvalgets arbejde og dermed 
understøtte, at de udviklede tiltag bliver så relevante og virkningsfulde som muligt. 
 
På femte møde er inviteret praktikere fra relevante områder af Gentofte Kommune (ViTo-
udskoling, 10.klassescenteret, Familiecenteret, Sprogcenter Hellerup, døgninstitutionen JSU og 
Jobcenteret) – det vil sige områder, der spiller en væsentlig rolle i integrationen af nye borgere i 
Gentofte. 

Praktikerne er inviteret til kort at fortælle om deres erfaringer med at arbejde med målgruppen i 
deres praksis og hvad der med fordel kan ændres eller justeres for at understøtte, at flygtninge i 
endnu højere grad opnår selvforsørgelse og mulighed for at bidrage til fællesskabet. Derefter vil 
praktikerne og medlemmerne af udvalget drøfte, hvad man derfor med fordel kan fokusere på at 
understøtte yderligere ved udvikling af nye tiltag. 
Drøftelserne vil blive sat i relation til de pointer, der blev indkredset på baggrund af perspektiverne 
fra oplæg og drøftelser med eksperterne på opgaveudvalgets femte møde. 

Program
 Velkomst
 Præsentation af nyt medlem og kort præsentationsrunde
 Præsentation af program og genbesøg af procesplan
 Kort oplæg fra hvert praksisområde om deres erfaringer med at arbejde med navnlig unge 

og yngre borgere med flygtningebaggrund
 Gruppedrøftelse af tiltag
 Opsamling og det videre arbejde
 Mulighed for rundvisning på Hellerupvej 22-26 (OBS: efter mødets afslutning)

Indstilling
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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:
.

Bilag
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