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1 (Åben) Dagsorden til første møde i opgaveudvalget for Integration - udskoling, 
uddannelse og beskæftigelse
 
Sags ID: EMN-2017-01484

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

Baggrund
Udvalget præsenteres på mødet for baggrunden og formålet med nedsættelse af et opgaveudvalg 
om integration med særligt fokus på udskoling, uddannelse og beskæftigelse, samt rammerne for 
opgaveudvalgets arbejde. På mødet vil opgaveudvalget blive præsenteret for et oplæg til en 
procesplan for opgaveudvalgets arbejde.

Der vil på mødet være tid til at opgaveudvalgets medlemmer bliver præsenteret for hinanden, og 
opgaveudvalget vil tage hul på drøftelserne af, hvad der er vigtigt, når vi skal hjælpe flygtninge i 
gang med uddannelse eller arbejde.

Dagsordenen for mødet vil derfor bestå af følgende elementer:

 Velkomst
 Præsentation af baggrund, kommissorium og arbejdsform
 Samtalesaloner
 Fakta-quiz
 Opgave til næste møde

Der lægges op til at opgaveudvalget afholder møder på følgende datoer:

Tirsdag den 18. april 2017 kl. 17-19
Mandag den 12. juni 2017 kl. 19-21
Onsdag den 27. september 2017 kl. 17-19
Tirsdag den 31. oktober 2017 kl. 17-19
Onsdag den 13. december 2017 kl. 17-19
Onsdag den 24. januar 2018 kl. 17-19
Kommissorium for opgaveudvalget er vedlagt som bilag til denne dagsordenen.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

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

1. At orienteringen tages til efterretning.
2. At mødeplan for udvalgets møder godkendes.

Tidligere beslutninger:
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Beslutninger:
Formand for opgaveudvalget, Søren Heisel, bød velkommen til det første møde i opgaveudvalget 
for integration med særligt fokus på udskoling, uddannelse og beskæftigelse. Dette er det andet 
opgaveudvalg om integration. Det første havde til opgave at komme med anbefalinger til den gode 
modtagelse af flygtninge. Opgaveudvalget fik udleveret status på implementering af anbefalingerne 
fra det første opgaveudvalg. Dette opgaveudvalg er aftalt i budgetaftalen for 2017-2018 og skal 
komme et spadestik dybere. 

Søren Heisel gennemgik kommissoriet for opgaveudvalget, som er godkendt i 
Kommunalbestyrelsen på møde den 27. februar 2017 med særligt henblik på opgaven, der skal 
arbejdes med.

Der lægges op til i alt syv møder i udvalget, og der var i dagsordenen foreslået datoer for de 
resterende seks møder. Opgaveudvalget godkendte mødeplanen med de konkrete datoer i 2017 
og 2018.  

Opgaveudvalget gennemførte derefter en ’samtalesalon’, hvor opgaveudvalgets medlemmer, ud 
fra en samtalemenu med spørgsmål, fik drøftet med hinanden, hvad der ud fra opgaveudvalget 
medlemmers egne erfaringer er vigtigt i forhold til at få og fastholde job på det danske 
arbejdsmarked. Følgende spørgsmål blev drøftet: 

 Hvad er det vigtigste, du har lært i skolen i forhold til dit nuværende job?
 Hvad kendetegner en værdsat medarbejder på din arbejdsplads?
 Hvordan fik du dit første job?
 Hvordan fik du ’hul’ igennem?
 Hvornår blev du klar over, hvad du ville i dit arbejdsliv?
 Hvor fik du gode råd? 

Resultatet af opgaveudvalgets samlede drøftelser er dokumenteret, så de kan indgå i det videre 
arbejde.

Med henblik på at få klarhed over en række faktuelle forhold med relevans for opgaveudvalgets 
arbejde blev der gennemført en quiz om flygtninge – udskoling, uddannelse og beskæftigelse. Der 
var blandt andet spørgsmål vedr. aldersfordeling af ankomne flygtninge, regler på start på 
erhvervsuddannelse, SU regler når man går på Gentofte Ungdomsskole, krav til flygtninges 
sprogskolegang, krav til praktikforløb mv. 

Afslutningsvis fik opgaveudvalgets medlemmer en hjemmeopgave til næste møde, nemlig at 
notere tre ting man har hæftet sig ved, 2 spørgsmål og én god idé. 

Bilag
1. Kommissorium for opgaveudvalg for integration, med særligt fokus på udskoling, 
uddannelse og beskæftigelse (1632496 - EMN-2017-01484)
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