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1 (Åben) Fjerde møde i opgaveudvalget for integration - udskoling, uddannelse og
beskæftigelse
Sags ID: EMN-2017-04549
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 fjerde møde i opgaveudvalget er dels at få præsenteret det arbejde, der blev
udført i de to arbejdsgrupper, der havde møde hhv. den 23. og 24 august. Dels at medlemmerne af
opgaveudvalget får mere viden om de målgrupper, de udviklede indsatser skal være til gavn for,
således at disse bliver så relevante og virkningsfulde som muligt. Dette skal danne baggrund for,
at der ved det femte møde i opgaveudvalget den 31. oktober 2017 vil deltage praktikere fra
relevante områder i kommunen, der vil kvalificere ideerne til tiltag yderligere, således at disse
passer til en Gentofte-kontekst.
Program:
 Genopfriskning af formål og proces, og hvor udvalgets arbejde befinder sig i sidstnævnte.
 Præsentation af arbejdet i arbejdsgrupperne ved medlemmer af opgaveudvalget, der deltog
i heri.
 Oplæg ved eksterne oplægsholdere med ekspertviden på integrationsområdet om
integration og vores målgruppe/grupper – fokus på hhv. unge, voksne, individ og
(civil)samfund.
 Gruppedrøftelser
 Afrunding og opsamling.

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:
Næstformand for opgaveudvalget, Bente Frimodt-Møller, bød velkommen til det fjerde møde i
udvalget. Hun oplyste, at Udlændinge- og Integrationsministeriet har justeret kvoten for hvor
mange flygtninge Gentofte Kommune skal modtage, således at kommunen frem til den 1. marts
2018 skal modtage 69 flygtninge fremfor de 126, som var den seneste justering. På nuværende
tidspunkt er der ankommet ca. 50 flygtninge.
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Herefter opridsede Bente Frimodt-Møller det hidtidige forløb og drøftelser i opgaveudvalget,
herunder, at de etablerede arbejdsgrupper har mødtes i august.
Arbejdsgruppen med ung-til-ung-ordninger havde konkrete to forslag. Det ene forslag handlede om
at styrke DFUNK – Dansk Flygtningehjælps ungdomsorganisation i Gentofte med nogle af de
aktiviteter, som har specifikt fokus på lige netop vores målgruppe af unge. Et andet forslag
handlede om venskabsfamilier for voksne og unge-mentorer, hvor mentoren er ung men et par
skridt foran mentee’en.
Arbejdsgruppen om læringsvideoer havde arbejdet med forskellige temaer, som kunne være
relevante at omsætte til et filmformat. Det var bl.a. mødetider, frokostpauser, arbejdsindsats,
praktik mv. Arbejdsgruppen havde også arbejdet med overvejelser om, hvordan man kan nå
målgruppen.
Det blev aftalt, at det videre arbejde med de øvrige ideer fra møde 3 afventer, at udvalget får flere
perspektiver på ideer og opdrag.
Der var indbudt to oplægsholdere, som begge havde fået et spørgsmål, der tog afsæt i
kommissoriet: Hvordan kan vi som kommune, i samarbejde med lokalsamfundet, udvikle
helhedsorienterede tiltag, der understøtter, at borgere med flygtningebaggrund bliver
selvforsørgende og får mulighed for at bidrage aktivt til fællesskabet?
Det første oplæg ved Niddal El-Jabri fra Mino Danmark, havde et samfundsmæssigt perspektiv på
integration. Efter oplægget fik medlemmerne tid til egen refleksion og til spørgsmål til
oplægsholderen.
Det andet oplæg ved fra Naderah Parwani fra In-Spirit, der er et psykologisk center for
transkulturel vækst for flygtninge og etniske minoriteter, havde et individrettet fokus på integration.
Efter oplægget fik medlemmerne tid til egen refleksion og spørgsmål til oplægsholderen.
Ved det efterfølgende gruppearbejde deltog oplægsholderne i gruppedrøftelserne. Hver gruppe
fremlagde, hvad der havde overrasket mest ved den pågældende oplægsholders oplæg ud fra
nogle omdelte refleksionskort. Det gav anledning til nogle frugtbare dialoger i grupperne med
oplægsholderne. Der blev også arbejdet med, hvad det er vigtigt at være opmærksom på, når der
skal formuleres konkrete tiltag, som er relevante og nærværende for borgere med
flygtningebaggrund.
Hver gruppe fremlagde deres arbejde og de gennemgående pointer fra debatten og arbejdet med
refleksionsspørgsmål er dokumenteret og vil indgå i udvalgets videre arbejde.
Formand for opgaveudvalget, Søren Heisel, takkede de to oplægsholdere for at bibringe relevante
perspektiver på opgaveudvalgets opgave. Han takkede ligeledes udvalget for nogle interessante
og brugbare refleksioner i det efterfølgende arbejde i grupperne. Han gjorde opmærksom på, at
drøftelserne og spørgsmålene skal bruges til en debat med nogle af kommunens egne
fagpersoner, som inviteres til at være med til at kvalificere ideer til helhedsorienterede tiltag. Mødet
vil finde sted i VITO-udskoling, Hellerupvej 20.
Lars Hylling Axelsson har valgt at trække sig fra udvalget pga. manglende tid, og i stedet har
Kommunalbestyrelsen udpeget et nyt medlem, Lars Harder, der er skolebestyrelsesmedlem på
Munkegårdsskolen.
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