Forslag til mål og anbefalinger for den gode modtagelse og
den succesfulde integration
Overordnet målsætning for den gode modtagelse og den succesfulde integration
Gentofte Kommune skal sikre en fælles helhedsorienteret indsats, der giver det bedste udgangspunkt for, at
flygtningen hurtigt kan skabe sig en ny og god hverdag i Danmark.
Vi skal møde flygtninge med en forventning om, at de kan og vil tage medansvar for deres egen integration.
Flygtninge skal have mulighed for at bidrage til fællesskabet med de kompetencer, de hver især besidder,
for på den måde at kunne føle sig som en værdsat del af det danske samfund.
Gentofte Kommune medvirker til, at erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og aktører i civilsamfundet,
herunder fritids- og kulturlivet, kan spille en aktiv rolle i integrationsindsatsen.

Mål:
Gentofte Kommune skal derfor:

 Give den enkelte flygtning og familiesammenførte en helhedsorienteret integrationsindsats med
udgangspunkt i muligheder og egne ressourcer.
 Skabe rammer og metoder der understøtter, at aktører i civilsamfundet tager del i
integrationsindsatsen.
 Støtte flygtninge i uddannelse og arbejde inden for den treårige integrationsperiode.
 Møde virksomheder, der vil ansætte flygtninge med en service- og løsningsorienteret tilgang.
 Skabe bedre sammenhæng mellem job/uddannelse og danskundervisning.
 Lave konkrete og realistiske planer sammen med den enkelte flygtning om dennes tilknytning til
arbejdsmarkedet.
 Sammen med den enkelte flygtning skal der ske en hurtig og præcis afklaring af flygtningens
kompetencer i et bredere perspektiv.
 Samarbejde med erhvervsskoler og andre uddannelsesinstitutioner om kompetenceafklaring.
 Understøtte inkluderende aktiviteter i fritids- og kulturlivet.
 Sikre at alle flygtninge aktivt bliver introduceret til foreningslivet.

Opgaveudvalgets anbefalinger
Opgave
At anbefale nye muligheder
for nye partnerskaber og
løsninger med virksomheder
og erhvervsliv i forhold til, i
videst muligt omfang, at
bringe flygtninge i
beskæftigelse.

Anbefaling
 Giv flygtninge mulighed for hurtigt at blive en del af arbejdsmarkedet,
evt. i en praktik eller et job med løntilskud.
 Inddrag flygtninge i deres egen vej ind på det danske arbejdsmarked,
f.eks. ved at inddrage brugerne i evaluering af praktik.
 Kombiner sprogundervisning (moduldansk) med praktik og løntilskud –
f.eks. i grupper af mindre lokale virksomheder.
 Udbred kendskabet til jobsøgningsportaler og andre redskaber til
jobsøgning.
 Skab netværk af virksomheder, der vil ansætte flygtninge, så der er
mulighed for sparring og erfaringsudveksling virksomhederne imellem.
 Iværksæt jobskabende indsatser særligt for kvinder

At anbefale nye og
innovative løsninger og
indsatser i forhold til
uddannelsesmuligheder for
flygtninge.

 Giv flygtninge mulighed for hurtigt at komme i gang med
danskundervisning.
 Etabler samarbejde mellem sprogskole og erhvervsuddannelserne om
introduktion til faglig opkvalificering, f.eks. i form af brobygningsforløb.
 Brug realkompetencevurdering som et redskab til at afklare flygtninges
kvalifikationer.
 Giv en struktureret vejledningsindsats for flygtninge med en
igangværende/ikke afsluttet uddannelse for at bevare motivationen til
at uddanne sig.
 Etabler samarbejde med uddannelsesinstitutioner omkring vurdering af
flygtninges afbrudte videregående uddannelse og tilhørende
meritvurdering.
 Sørg for uddannelsestilbud til flygtninge med meget lidt skolegang fra
hjemlandet.
 Brug lokale mentorer/tutorer på uddannelsesinstitutioner og

arbejdspladser.
 Etabler samarbejde med erhvervsskolerne om AMU-uddannelser, der
kombinerer brancherettet arbejdsmarkedsuddannelse med
danskundervisning.

At anbefale indsatser, der
kan understøtte familiens
unge i at deltage i ungelivet i
kommunen på lige fod med
andre etniske danske.

 Styrk brugerinddragelsen. Flygtningene bør inviteres med i både
beslutningsprocesser, tilrettelæggelse og gennemførelse af initiativer
og arrangementer.
 Brug flygtninge som rollemodeller, fordi det er vigtigt for flygtninge at
have nogen, de kan spejle sig i.
 Samarbejd med frivillige netværk, der allerede eksisterer i
civilsamfundet.
 Giv de unge mulighed for at opleve ungdomskulturen, f.eks. via

ungdomsklubberne.

At anbefale forskellige typer
af tiltag med frivillige
foreninger og klubber, som
kan bruges i modtagelsen af
nyankomne flygtninge og
familiesammenførte.

 Lav en uddannelse for frivillige, der gerne vil engagere sig i
integrationsarbejdet.
 Brug flygtninge som frivillig ressource – også i forhold til kultur- og
fritidslivet.
 Undersøg om der er behov for kønsspecifikke fritidsaktiviteter, f.eks.
idræt der er særligt målrettet flygtningekvinder.
 Giv voksne flygtninge mulighed for at søge tilskud til kontingent.
 Giv foreningerne mulighed for at søge økonomisk støtte til
integrationsaktiviteter, herunder adgang til lokaler og hjælp til at takle
sprogbarrierer.
 Lav en model for en systematisk præsentation af fritids- og
foreningslivet i Gentofte.
 Lav et eller flere arrangementer eller forløb, hvor flygtninge kan

introduceres til foreningslivet.
 Afhold ”gæstfriheds-arrangementer”, hvor flygtninge får mulighed for
at præsentere deres kultur, musik, mad mv.

