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Beslutningsreferat 

Forum for Integration og Beskæftigelse  

Torsdag den 23. august 2018 kl. 16:00-18:00 

Bydelshuset Krydset  

Stengårdsvej 315, 6700 Esbjerg  

 

Deltagere: 

Henrik Vallø, Diana Mose Olsen, Mai-Britt Schmidt Pedersen, Mussa Utto, Dan Lynghede, 

Karsten Rieder, Hisham Hasan Taleb, Ali Macow, Kirulnissa Rashid, Benedikte Holm, Poul 

Martin Aaling Nielsen, Ilvana Karaga, Ulla Visbech, Pia Damtoft, Kenneth Lehm Nordestgaard 

(referent) 

 

Projektchef fra Bydelsprojekt 3i1 Susanne Rønne deltager under pkt. 1 

Leder af integrationsindsatsen i Børn & Dagtilbud Sara Petersen deltager under pkt. 2 
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Sagsnr. 

 

1 Fremvisning og præsentation af bydelshuset ”Krydset”  

 

Projektchef Susanne Rønne fremviser og giver en præsentation af bydelshuset ”Krydset” på 

Stengårdsvej. 

 

BESLUTNING:  

Susanne Rønne gav en fremvisning og rundvisning på ”Krydset”. 

 

Sagsnr. 

 

2 Oplæg og drøftelse om sprogindlæring og integration  

 

Indledning 

Der tages en drøftelse af hvorledes børns sprogindlæring og integration kan fremmes, med 

afsæt i oplæg fra lederen af integrationsindsatsen i Børn & Dagtilbud i Esbjerg Kommune.  

 

Sagsfremstilling 

På seneste møde blev børns sprogindlæring drøftet som muligt emne for en temadrøftelse i 

Forum for Integration og Beskæftigelse (jf. punkt 8 i referat fra mødet den 3. maj 2018).  

 

Leder af integrationsindsatsen i Børn & Dagtilbud Sara Petersen er i forlængelse heraf inviteret 

til, at holde oplæg om børns sprogindlæring, med fokus på sprogudvikling, sprogets betydning 

for læring og hvordan forældre kan være med til at sikre børnenes sproglige udvikling. 

 

INDSTILLING 

Det indstilles at 

 

- Der tages en drøftelse med afsæt i det præsenterede oplæg. 

 

BESLUTNING:  

Sara Petersen holdt oplæg med fokus på børns sprogindlæring. I sit oplæg 

fremhævede hun bl.a. de udfordringer, der knytter sig til det danske sprog og behovet 

for, at flersprogede børn får støtte til såvel det danske sprog som det sprog der tales 

derhjemme, herunder understregning af forældrenes rolle og ansvar i forhold til 

sikring, at dette sker.  
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En anden udfordring hun fremhævede var, at mange forældre med flersprogede børn 

ofte har vanskeligheder med den skriftlige information og kommunikation med 

skole/daginstitution, som i dag er rykket over på digitale platforme. 

 

I forlængelse heraf ønskede Sara Petersen, at så mange aktører som muligt blev 

inddraget i arbejdet med, at understøtte forældrenes rolle og opgaver i forhold til 

børns sprogindlæring. I den forbindelse ville hun bl.a. gerne i kontakt med de etniske 

foreninger og andre relevante aktører, herunder de frivillige foreninger. Benedikte 

Holm fra DFH Frivilliggruppen i Ribe tog umiddelbart imod denne opfordring og 

indbød Sara til et fremadrettet samarbejde. 

 

Mai-Britt Schmidt Pedersen oplyste i forbindelse med oplægget, at sprogindlæring er 

en del af det introduktionsprogram som kommunen tilbyder flygtninge og 

familiesammenførte. Desværre vælger nogle forældre det fra, og i de tilfælde har 

daginstitutioner og skoler en vigtig opgave i, at forklare forældrene vigtigheden i 

sprogundervisning. 

 

Der var bred enighed i Forum for Integration og Beskæftigelse om, at sprog og 

sprogindlæring er helt centralt i forhold integration af flygtninge og indvandrere, og 

at det vil være en stor fordel at der blev arbejdet mere på tværs af alle sektorer og 

aktører omkring denne opgave.  Konkret opfordres der til, at medlemmerne af Forum 

for Rekruttering og Beskæftigelse formidler Sara Petersen invitation til, at indgå i et 

tættere og udvidet samarbejde i deres respektive baglande og hos deres respektive 

samarbejdspartnere. 

 

 

Sagsnr. 

  

3 Udpegning af vinder af Integrationsprisen 2018  

 

Indledning 

Der skal udpeges en vinder af Integrationsprisen 2018 med baggrund i indkomne indstillinger.  

 

Sagsfremstilling 

Forum for Integration og Beskæftigelse har som en af sine opgaver, ansvar for at udpege en 

vinder af Esbjerg Kommunes årlige integrationspris (jf. §2 i vedtægterne for Forum for 

Integration og Beskæftigelse). Integrationsprisen uddeles til en person, forening, virksomhed 
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e. lign. i Esbjerg Kommune, der gør en særlig og positiv indsats i forhold til integration af 

flygtninge og indvandrere.  

 

I løbet af august måned har der været igangsat en formidlingskampagne af prisen, med 

indstillingsfrist den 20. august 2018.  De indkomne indstillinger eftersendes dagsorden 

umiddelbart efter udløb af indstillingsfristen.  

 

Prisvinderen får overrakt prisen i løbet af september 2018. Der drøftes på mødet, hvorledes 

dette skal foregår. 

 

INDSTILLING 

Det indstilles at 

 

- Der findes en vinder af Integrationsprisen 2018 blandt de indkomne indstillinger. 

 

BESLUTNING:  

De indkomne indstillinger blev drøftet. Af generelle kriterier for udvælgelse var der 

enighed om, at prioritere de som gjorde en ekstra indsats båret af frivillighed, fremfor 

de hvor det kunne betragtes som en integreret del af deres arbejde. 

 

De medlemmer af Forum for Integration og Beskæftigelse, der havde relation og 

interesse blandt de behandlede indstillinger, blev erklæret inhabile, og deltog derfor 

ikke i drøftelsen omkring selve udpegning af en vinder (forlod mødelokalet under 

drøftelsen).  

 

Der blev blandt de resterende medlemmer af Forum for Integration og Beskæftigelse 

fundet frem til en vinder, som vil få overrakt prisen i løbet af september måned. Indtil 

da må vinderen ikke offentliggøres udenfor den personkreds, der har udpeget denne.  

 

Alle indstillede får et bevis på, at de har været indstillet til prisen.  

 

Kenneth Lehm Nordestgaard koordinere det videre forløb. 
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4 Status på Regeringens ghettoplan 

 

Indledning 

Der give en status på Regeringens ghettoudspil.  

 

Sagsfremstilling 

Den 1. marts 2018 fremlagde regeringen et udspil med 22 initiativer under overskriften ” Ét 

Danmark uden parallelsamfund”. 

 

På det seneste møde i Forum for Integration og Beskæftigelse blev hovedindholdet i dette udspil 

forelagt og drøftet. Der er siden indgået en række delaftaler blandt Folketingets partier i 

tilknytning til dette udspil, herunder (læs mere på www.regeringen.dk/nyheder/aftaler-om-

indsats-mod-parallelsamfund): 

 

 En aftale om finansieringen af den samlede indsats.  

 En aftale med det krav, at boligområder der har stået på ghettolisten i fire år i træk, 

skal nedbringe andelen af almene familieboliger til højst 40 procent inden 2030. 

 En aftale om forbud mod at flytte ind i de hårdeste ghettoområder for personer i 

kontanthjælpssystemet. 

 En aftale om obligatorisk læringstilbud til 1-årige i udsatte boligområder og skærpet 

straf til ledere for pligtforsømmelser.  

 En aftale om bedre fordeling i daginstitutioner.  

 En aftale om sprogprøver i 0. klasse, styrket forældreansvar og sanktioner over for 

skoler med dårlige resultater. 

 

Mai-Britt Schmidt Pedersen og Ulla Visbech giver en orientering om de indgåede delaftaler, 

samt en status for hvorledes den lokale implementering heraf er tænkt udført. 

 

INDSTILLING 

Det indstilles at 

 

- Der foretages en drøftelse med afsæt i den præsenterede status.  

 

  

http://www.regeringen.dk/nyheder/aftaler-om-indsats-mod-parallelsamfund
http://www.regeringen.dk/nyheder/aftaler-om-indsats-mod-parallelsamfund
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BESLUTNING:  

Statusorientering blev givet. Med de indgåede delaftalerne står Esbjerg Kommune 

overfor en række større praktiske og økonomiske udfordringer, herunder bl.a. i 

forhold til den fremadrettede boligplacering og i forhold til andelen af flersprogede i 

institutionerne i de udsatte boligområder (jf. endvidere pkt. 3 fra den 3. maj 2018).  

 

I øjeblikket afsøges mulighederne for, at kunne leve op til kravene i de indgåede 

aftaler, herunder muligheder for dispensation indenfor enkelte områder. Der er dog 

en reel risiko for, at både daginstitutioner og skoler skal lukkes i Esbjerg som følge 

af de skærpede krav, ligesom der givet skal foretages ændringer af boligmassen i de 

berørte områder, gennem ombygning og/eller nedrivning af boliger.  

 

Der er igangsat en række forskellige initiativer, der sigter på at få de berørte 

boligområder i Esbjerg af ”Ghettolisten”, herunder er der nedsat en taskforce i 

jobcentret, der skal arbejde på at øge beskæftigelsesfrekvensen i områderne.  

 

Gruppeformændene i Esbjerg Byråd har desuden besøgt de berørte boligområder og 

drøftet hvorledes Esbjerg Kommune kan adressere de krav, der stilles i de indgåede 

aftaler i folketinget. 

 

Sagsnr. 

 

 

5 Udpegning af ny virksomhedsrepræsentant 

 

Der skal udpeges en ny virksomhedsrepræsentant efter den ene af de to hidtidige 

virksomhedspladser i Forum for Integration og Beskæftigelse er blevet ledig. Der gives en 

orientering om planen herfor. 

 

BESLUTNING:  

Muligheder for en ny virksomhedsrepræsentant blev drøftet. Der var forsat ønske og 

opbakning til, at pågældende repræsenterede en virksomhed fra den sydlige del af 

Esbjerg Kommune. Karsten Rieder havde en anbefaling i forhold mulige kandidater. 

Mai-Britt Schmidt Pedersen arbejder videre med, at finde en ny 

virksomhedsrepræsentant med afsæt i drøftelsen og den indkomne anbefaling.  
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6 Orienteringspunkter   

 

Der gives en mundtlig orientering fra udvalgsformændene fra henholdsvis Social & 

Arbejdsmarkedsudvalget og Børn & Familieudvalget omkring aktuelle emner med relevans for 

Forum for Integration og Beskæftigelse, herunder: 

 

 Orientering om informations- og vejledningsmøde i Kvaglund for langvarige 

kontanthjælpsmodtagere (Flere skal med).  

 Udpegning af repræsentant og stedfortræder til repræsentantskabet for Rådet for 

Etniske Minoriteter (REM).  

 

Der gives endvidere en kort orientering fra Integrationshuset (seneste nyhedsbrev er vedlagt). 

 

Diana – revidering på børn/unge politik er på trapperne. 

 

 

BESLUTNING:  

Orienteringer blev givet: 

 Der var et godt fremmøde og gode resultater i forhold til informations- og 

vejledningsmødet i Kvaglund (flere er efterfølgende kommet i praktik og 

enkelte er kommet i beskæftigelse med ”småjobs”) 

 Integrationshuset har oplevet meget positive erfaringer og resultater med et 

opkvalificeringsprojekt på AMU indenfor bygge- og anlægsområdet.  

 En ny og børn- og ungepolitik er på trapperne, og som en del heraf vil 

integration naturligt skulle indtænkes. 

 Der er etableret en ny funktion som ”integrations- og 

beskæftigelsesambassadør” i Integrationshuset, med et særligt fokus på 

virksomhedssamarbejdet (yderligere orientering gives på det kommende 

møde). 

   

Hisham Hasan Taleb blev valgt som stedfortræder til REM 
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7 Eventuelt  

 

BESLUTNING:  

 

Martin Aaling Nielsen fandt, at Forum for Integration og Beskæftigelse skal sætte 

fokus på og formidle de gode og positive integrationshistorier, for at skabe et mere 

nuanceret billede end det som ofte tegnes i bl.a. medierne. Dette sætte på næste 

møde, med afsæt i faktuelle tal og konkrete eksempler. 

 

Ali Macow oplyste om et Aarhus baseret projekt, der har specialiseret sig i en 

forbyggende/kriminalpræventiv indsats i udsatte boligområder, og som Somalisk 

Forening i Esbjerg overvejer, at indlede et samarbejde med. Det aftaltes at indbyde 

dette projekt til, at holde et oplæg på de næste møde. 

 

Sagsnr.  

8 Næste møde   

 

 

 

BESLUTNNING: 

 

Næste møde afholdes den 29. november kl. 16-18. 

 

Følgende emner påtænkes dagsordensfastsat: 

 ”Aktiv Fritid” ved Karin Hansen-Schwartz  

 Indsamling og formidling af de gode integrationshistorier 

 Oplæg om den forbyggende/kriminalpræventiv indsats i Aarhus 

 Orientering om den nye ”integrations- og beskæftigelsesambassadør” i 

Integrationshuset 

 


