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1 (Åben) Femte møde i opgaveudvalget for integration – udskoling, uddannelse og 
beskæftigelse
 
Sags ID: EMN-2017-05214

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:
.

Beslutninger:
Formand for opgaveudvalget, Søren Heisel, bød velkommen til det femte møde i opgaveudvalget for 
integration. Søren fortalte blandt andet om den nye aftale mellem Gentofte Håndværkerforening, VUC 
Lyngby, Sprogcenter Hellerup og kommunen. Aftalen er inspireret af aftalen mellem IKEA Gentofte, 
Sprogcenter Hellerup og kommunen, hvor flygtningene er i praktik i håndværkerfirmaer der ligger i 
kommunen. I stedet for at modtage danskundervisning på arbejdspladserne, modtager de danskundervisning 
på VUC. Søren Heisel fortalte kort om programmet for dagens møde og takkede praktikerne for at deltage.

Derefter bød Søren Heisel velkommen til Lars Harder, som er trådt ind i opgaveudvalget i stedet for Lars 
Hylling Axelsson. Lars Harder fortalte kort om sig selv og sin motivation for at deltage i opgaveudvalgets 
arbejde. Derefter præsenterede de øvrige opgaveudvalgsmedlemmer sig. 

Ida Juhler gennemgik kort, hvor opgaveudvalget er i den samlede proces og formålet med dagens møde og 
afviklingen heraf samt at opgaveudvalgets medlemmer hjemmefra var blevet bedt om at formulere et 
spørgsmål til praktikerne, evt. med afsæt i de tre perspektiver: gode forbillede, omgangsformer og positive 
forventninger, som blevet indkredset på sidste møde.

Herefter fortalte de inviterede praktikere hver især om, hvordan de respektive områder arbejder med at 
integrere nye borgere i kommunen samt eventuelt, hvor de vurderer, at man med fordel vil kunne gøre noget 
anderledes, end vi gør i dag. Her blev blandt andet nævnt et tættere samarbejde mellem Jobcenter Gentofte 
og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU Nord), et mere udbredt fokus på almen dannelse og endnu 
stærkere fokus på vellykkede overgange fra det 17. til det 18. år. 

Herefter blev medlemmerne af opgaveudvalget opdelt to og to i par. Medlemmerne blev bedt om at dele det 
spørgsmål, de havde formuleret hjemmefra med deres "makker" og/eller sammen formulere spørgsmål til 
praktikerne og gå i dialog med dem. 

Både praktikere og medlemmer af udvalget noterede relevante pointer ned i forhold til de tre perspektiver: 
gode forbilleder, omgangsformer og positive forventninger – eller som et nyt perspektiv. 

Afslutningsvis takkede Søren Heisel medlemmerne og praktikerne for deres deltagelse og engagement. 

Forvaltningen går videre med disse input sammen med input fra det øvrige møder med henblik på, at 
udvalget på det kommende møde kan kvalificere og prioritere relevante helhedsorienterede tiltag for 
sammenhæng i overgangene fra udskoling til uddannelse og beskæftigelse for borgere med 
flygtningebaggrund. Tiltagene skal understøtte, at disse borgere opnår selvforsørgelse, og dermed en god og 
stabil hverdag og mulighed for at bidrage til fællesskabet. 

Efter mødets afslutning blev der gennemført en rundvisning på Hellerupvej 22-26 for de, der havde 
mulighed herfor.
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