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Sagsnr.  

1 Oplæg og drøftelse: Aktiv Fritid  

 

Indledning 

Der gives en præsentation af det kommunale tilbud ”Aktiv Fritid”, og der drøftes med afsæt 

heri, hvorledes der kan arbejdes med inddragelse af fritidstilbud i integrationsindsatsen.  

 

Sagsfremstilling 

Aktiv Fritid” var oprindeligt et 4-årigt projekt under Socialministeriet, hvis formål var at 

udvikle og afprøve metoder til, at stærkt socialt udsatte børn og unge kunne deltage aktivt 

i forenings- og klubliv via bl.a. fritidsvejledning, en brobyggerordning og mulighed for 

økonomisk støtte.  

 

"Aktiv Fritid" blev efter endt projektperiode en fast del af Esbjerg Kommunens tilbud til 

udsatte børn og unge. Dog er målgruppen ændret fra 8-18 år til 0 kl.-18 år. Sigtet er dog 

stadigvæk, at udsatte børn og unge får mulighed for at definere sig selv i et positivt og 

anerkendende perspektiv, der på sigt kan øge deres kompetencer til at indgå i sociale 

relationer, og styrke deres selvværd samt højne deres livskvalitet.  

”Aktiv Fritid” er et individuelt tilbud, der efter aftale mellem deltager og en fritidskoordinator 

kan videreføres, hvis der er behov for dette. I aftalen vil der - i begrænset omfang - kunne 

fastsættes økonomisk støtte til lån af udstyr, betaling af gebyrer, vederlag til foreninger eller 

brobygger. 

Fritidskoordinator Karin Hansen-Schwartz kommer og fortæller om ”Aktiv Fritid”, med særlig 

fokus på tilbuddets rolle i forhold integrationsindsatsen i Esbjerg Kommune.  Der foretages 

med baggrund heri i en drøftelse af i hvilket omfang og hvorledes, der kan arbejdes for 

yderligere inddragelse af fritidstilbud i den kommunale integrationsindsats.  

 

INDSTILLING 

Det indstilles at 

 

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

Fritidskoordinator Karin Hansen-Schwartz holdt oplæg omkring ”Aktiv Fritid” 

(anvendte slides er vedhæftet referat). Medlemmerne af FIB fandt, at tilbuddet var 

meget relevant og brugbart for gruppen af social udsatte børn og unge, som indgang 

til de forpligtigende fællesskaber i foreningslivet, og dermed for integration i det 

danske samfund, - også når det gælder forældrene. De etniske foreninger har dog 

tilsyneladende ikke kendskab til tilbuddet, hvorfor der opfordres til at der etableres 

en kontakt og dialog mellem de etniske foreninger og ”Aktiv Fritid” med henblik på 

at bygge bro mellem disse parter.  

 

Sagsnr.  

2 Oplæg og drøftelse: Status på danskuddannelsesområdet 

 

Indledning 

Der gives en status på danskuddannelsesområdet i Esbjerg Kommune med henblik på 

drøftelse.   

 

Sagsfremstilling 

Esbjerg Kommunes tilbud om danskuddannelse til voksne udlændinge skal give voksne 

udlændinge forudsætninger for at klare sig i job, i uddannelse og som borgere i Danmark. 

 

Fra den 1. juli 2018 skal alle selvforsørgende kursister, fx EU-borgere samt udenlandske 

arbejdstagere og studerende, betale 2.000 kr. pr. modul på danskuddannelse, der samlet set 

består af seks moduler.  

Flygtninge og familiesammenførte er ikke omfattet af deltagerbetaling og vil således fortsat 

kunne følge danskuddannelse gratis. 

Som afsæt for drøftelse forelægges der en status for danskuddannelsesområdet i Esbjerg 

Kommune. 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles at 

 

- Der tages en drøftelse med afsæt i den præsenterede status. 
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BESLUTNING: 

Kontorchef Mai-Britt Schmidt Pedersen præsenterede status for danskuddannelsen 

(anvendte slides er vedhæftet referat). Der opleves udfordringer i forhold til at 

fastholde motivationen til at deltage i danskundervisning hos visse grupper, 

herunder især hos de som er i beskæftigelse. Muligheden for ”virksomhedsdansk” 

bør derfor i høj grad synliggøres og prioriteres højere. Flere medlemmer og Forum 

for Integration og Beskæftigelse oplevede desuden, at mange flygtninge og 

indvandrere ofte har en række andre udfordringer, som gør at sprog ikke altid er 

første prioritet for dem. Der blev endvidere efterløst en mere praksisnær og 

motiverende undervisning på danskuddannelsen. Mai-Britt oplevede at dette var 

blevet meget bedre med den nye udbyder, særlig i forhold til undervisning af 

analfabeter, men kunne samtidig oplyse at udbyderen var ”presset af” at 

eksamensformen ikke er ændret. Konklusionen på drøftelserne under dette punkt 

var, at der formentligt bør udarbejdes en strategi og tilgang til 

danskuddannelse/sprogundervisning som differentieres og målrettes forskellige 

målgrupper, såsom fx 1) personer på offentlige ydelser, 2) Selvforsørgende, 3) 

Østeuropæere osv. Herudover var der ønsker om, at formidle positive historier 

omkring fordelene ved at deltage aktivt i danskuddannelse (jf. dagsordenspunkt 5) 

samt skabe flere muligheder for at etablere møder mellem dansktalende og borgere, 

der ikke har dansk som modersmål (jf. dagsordenspunkt nr. 6) 

 

 

Sagsnr.  

3 Oplæg og drøftelse: Udviklingen i de udsatte boligområder 

 

Indledning 

Rapport om udviklingen i de udsatte boligområder i Esbjerg Kommune forelægges, med 

henblik på drøftelse. 

 

Sagsfremstilling 

Forum for Integration og Beskæftigelse drøftede den 3. maj 2018 Regeringens udspil: ”Ét 

Danmark uden parallelsamfund”, - den såkaldte ghettoplan. 

 

Der udarbejdes løbende rapporter med data på udviklingen i de udsatte boligområder i 

Esbjerg Kommune, med baggrund i de kriterier der ligger til grund for Regeringens plan. Den 
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seneste af disse rapporter forelægges for Forum for Integration og Beskæftigelse, med 

henblik på drøftelse af de foreløbige resultater, og eventuelle tiltag i relation hertil. 

 

INDSTILLING 

Det indstilles at 

 

- Der tages en drøftelse med afsæt i den præsenterede statusrapport. 

 

Bilag 

Bilag 3.1 Esbjerg Kommunes udsatte boligområder (rapport) 

 

BESLUTNING 

Der arbejdes på forskellige vis på, at forbedre de udsatte boligområder ud fra de 

kriterier der ligger til grund for Regeringens ghettolister, herunder især i forhold til 

at øge beskæftigelsesfrekvensen og anvende muligheder for at etablere ændringer 

i sammensætning af boligtype-typer. Regeringens ghetto-repræsentanter kommer 

forbi Esbjerg den 20. december, hvor medlemmer fra Esbjerg Byråd vil få mulighed 

for at fremføre deres synspunkter i forhold til den vedtagne ghettoplan. 

 

Sagsnr.  

4 Oplæg og drøftelse: Udvikling på integrationsområdet generelt 

 

Indledning 

Data fra Integrationsbarometret forelægges, med henblik på drøftelse. 

 

Sagsfremstilling 

Den seneste dataopgørelse på en række af væsentligste parametre på integrationsområdet 

(integrationsbarometret) forelægges for Forum for Integration og Beskæftigelse, med henblik 

på drøftelse. 

 

INDSTILLING 

Det indstilles at 

 

- Der tages en drøftelse med afsæt i præsenterede data. 

 

Bilag 
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Bilag 4.1 Udvikling på integrationsområdet - Integrationsbarometret 

 

BESLUTNING 

Kontorchef Mai-Britt Schmidt Pedersen gennemgik det udsendte datamateriale. 

Generelt følger Esbjerg Kommune landstallene. Ser man på beskæftigelsesandelen 

blandt flygtninge/indvandrere ligger Esbjerg Kommune dog, især for kvindernes 

vedkommende, over landsgennemsnittet. 

 

 

Sagsnr.  

5 Formidling af positive integrationshistorier  

 

Indledning 

Positive integrationshistorier fra medlemmer af Forum For Integration og Beskæftigelse 

forelægges og drøftes i forhold til formidling til en bredere offentlighed.  

 

Sagsfremstilling 

På det seneste møde blev det aftalt, at Forum for Integration og Beskæftigelse aktivt skal 

bidrage til, at skabe et mere nuanceret billede af integrationen i Esbjerg Kommune end ofte 

fremstillet i medierne, gennem formidling af gode og positive integrationshistorier. 

 

Medlemmer af Forum for Integration og Beskæftigelse medbringer og drøfter således hvilke 

lokale positive integrationshistorier der ønskes formidles, og hvorledes disse historier bedst 

muligt tænkes formidlet til en bredere offentlighed. 

 

INDSTILLING 

Det indstilles at 

 

- Der tages en drøftelse af hvorledes de indkomne positive integrationshistorier kan 

formidles til en bredere offentlighed. 

 

BESLUTNING: 

Der var ønske om, at der skete en formidling af positive historier både i de 

traditionelle medier og via de sociale medier. Det blev besluttet at Henrik Vallø 

forøger at kontakte administrerende direktør Erik Haldan på Esbjerg Ugevis for at 

høre om de kunne tænke sig at lave en artikelserier og mindre videoer, med 
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udvalgte positive historier på Integrationsområdet. Medlemmerne af Forum for 

Integration og Beskæftigelse fremsender konkrete informationer om 

personer/historier til Kenneth Lehm Nordestgaard, der kan danne afsæt for en 

sådan artikelserie. Såfremt det ikke lykkes at få lavet en aftale med Esbjerg Ugeavis, 

forsøges de positive historier formidlet med hjælp fra Esbjerg Kommunes 

Kommunikationsafdeling. 

 

Sagsnr.  

6 Drøftelse: Udarbejdelse af årsberetning og handleplan? 

 

Indledning 

Der tages en drøftelse af ønske om og behov for, at der udarbejdes en årsberetning og 

handleplan for Forum for Integration og Beskæftigelse. 

 

Sagsfremstilling 

Forum for Integration og Beskæftigelse er et nyoprettet råd, der med virkning fra primo 2018, 

erstattede det tidligere Integrationsråd i Esbjerg Kommune.  

 

 I den forbindelse blev Forum for Integration og Beskæftigelse tildelt følgende opgaver: 

 Bidrage til at styrke samarbejdet mellem de etniske og lokale frivillige foreninger og 

Esbjerg Kommune omkring beskæftigelsesindsatsen for flygtninge og indvandrere 

samt familiesammenførte. 

 Rådgive og vejlede Social & Arbejdsmarkedsudvalget, Jobcenter Esbjerg samt Forum 

for Rekruttering og Beskæftigelse i relation til udarbejdelse af planer for 

beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune. 

 Være sparringspartner i forhold til påtænkte nye initiativer og implementering af lokale 

politiske beslutninger omkring beskæftigelsesindsatsen for flygtninge- og indvandrere 

samt familiesammenførte. 

 Fungere som et idéforum med henblik på at udvikle Esbjerg Kommunes 

beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere samt familiesammenførte. 

 Fungere som gensidig informations- og kommunikationskanal mellem de etniske og 

lokale frivillige foreninger samt Esbjerg Kommune omkring beskæftigelsesindsatsen 

for flygtninge og indvandrere samt familiesammenførte. 

 Årligt uddele Integrationsprisen. 

 Ad hoc drøfte relevante emner for at sikre god integration, f.eks. kultur og 

idrætsaktiviteter på børneområdet, mangfoldighed m.m. 
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I forlængelse af denne tildelte opgaveportofølge bør det overvejes om der med fordel kan 

udarbejdes en skriftlig beretning over forummets virksomhed det forgangne år samt en 

vejledende udtalelse om den almindelige integrationsindsats i Esbjerg Kommune, der kan 

sendes til de relevante politiske udvalg mv. 

 

Der er i forlængelse heraf indkommet forslag fra Fællesforvaltningen i Esbjerg Kommune om, 

at nogle repræsentanter fra Forum for Integration og Beskæftigelse kunne tænke sig at mødes 

med Direktionen i de ny år, for at drøfte eventuelle forslag til etnisk ligestilling i Esbjerg 

Kommune.  

 

Der bør ligeledes overvejes hvilke konkrete fokus- og indsatsområder som Forum for 

Rekruttering og Beskæftigelse primært ønsker skal prioriteres i det kommende år. 

 

 

INDSTILLING 

Det indstilles at 

 

- Der tages en drøftelse omkring udarbejdelse af en årsrapport for 2018 og en eventuel 

handleplan for 2019. 

 

BESLUTNING 

Der var opbakning til udarbejdelse af en årsberetning 2018 og handleplan 2019, 

som kan forelægges relevante politiske udvalg i Esbjerg Kommune.  

Der ønskedes konkret tematiserede drøftelser i 2019 med afsæt i følgende emner: 

1) arbejdskraft/beskæftigelse, 2) formidling af positiver integrationshistorier 3) 

etablering af forudsætning for positive kulturmøder, 4) Øget dialog og inddragelse 

af de etniske foreninger i Integrationsindsatsen, 5) Øget dialog og inddragelse af 

virksomheder i Integrationsindsatsen, 6) Øget fokus på grupper/personer hvor 

integrationsindsatsen endnu ikke er lykkedes. 
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Sagsnr.  

7 Orienteringspunkter 

 

Der gives en mundtlig orientering fra Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Børn & 

Familieudvalget samt Integrationshuset omkring aktuelle emner med relevans for Forum for 

Integration og Beskæftigelse. 

 

BESLUTNING 

Der blev intet drøftet under dette punkt. 

 

Sagsnr.  

8 Eventuelt 

 

BESLUTNING 

Ali Macow efterlyste oplysning og undervisning af forældre i forhold til, at forstå det 

offentlige system. Mange forældre har en frygt for, at henvende sig til det offentlige 

med udfordringer i hjemmet, da de ofte forventer at det vil føre til sanktioner og fx 

tvangsfjernelser mv. Mai-Britt Schmidt Pedersen kunne oplyse, at nyankomne får 

tilknyttet en ”familieguide” og får tilbudt ”forældrekurser”. Der blev som en del af 

drøftelsen aftalt, at Diana Mose Olsen og Ali Macow koordinerede et arrangement 

for medlemmerne i Somalisk Forening i ”Krydset” på Stengårdsvej, hvor Esbjerg 

Kommunes Familerådgivning kunne komme forbi for, at præcisere og 

”afmystificere” hvorledes der arbejdes indenfor deres felt. 

 

Sagsnr.  

9 Næste møde 

Torsdag den 28. februar 2019 kl. 14-16 


