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1. og 2. Dagsorden og referat godkendt. 

3. Ungestrategi. 

Mette præsenterede indholdet i ungestrategien, der er på vej i høring. Albertslund Kommune 
har en ungestrategi, der har kørt i perioden 2009-14. Nu udarbejdes en ny strategi for 2014-
17. Vision for strategien er, at alle unge skal tage en uddannelse. 

I Forstad på Forkant er der et mål om at 85% unge tager mindst en ungdomsuddannelse. Det 
er faktisk opfyldt. Derfor er kommunen mere ambitiøse, hvilket den også allerede har været i 
skolestrategien og beskæftigelsesplan 2015, hvor målet er hhv. 90 og 91 %. 
Når ungestrategien siger målet er alle, betyder det 95% ligesom det nationale mål. 

Ungestrategien bygger på fire principper: 

Fokus på ressourcer: Se mulighederne hos de unge og støtte ambitionerne 
Fokus på at komme videre: Gode overgange hele vejen op igennem barndom og ungdom. 
Tidlig handling: Se potentielle barrierer tidligt og handle på det. Udvikle motivationen. 
Inddrage relevante aktører: Inddrage dem der er nødvendige for at komme videre. Tage den 
unges perspektiv. Netværkstankegang, forskellige perspektiver bidrager til udviklingen. 

Handlingerne er inddelt i tre fokusområder. 

A: Unge i Albertslund er motiverede og socialt, fagligt og individuelt klar til at tage en 
uddannelse. 

Forældrene skal bakke op om barnets skolegang og uddannelsesvalg 
Viden om erhvervslivet og mulighederne i erhvervsuddannelserne 
Støtte svage forældre helt fra barnet er spædt 
Støtte unge med misbrug og psykiske udfordringer 
Tidlig indsats for unge, der er i fare for ikke at få en uddannelse 
Fritidsjob og kontakt til erhvervsliv og fritidsaktiviteter i det hele taget. 

B: Det tværgående samarbejde og den relationelle koordinering omkring unge i kommunen 
giver en mere sammenhængende indsats for den enkelte unge. 



Albertslund Integrationsråd 
Møde 134 

30. september 2014 
 

Disse indsatser handler om det tværgående samarbejde i kommunen mellem beskæftigelse, 
skole , social og UU. De fire er sammen om at styre indsatsen og har et fælles dokument i 
uddannelsesplanen. 
Medarbejderne skal kende relevante handlemuligheder og have dialog med hinanden. 
Medarbejderne skal i det hele taget have mere viden om de unge 

C: Alle unge er i uddannelse, ordinært arbejde eller i forløb, der gør den unge klar til at tage 
en uddannelse  (dvs. indsatser for de unge, der er i fare for ikke at være i gang) 

Fokus på det faglige niveau og at afgangsprøven tages. Fagligt løft til de, der har behov. 
Flere lokale praktikpladser. 
Opgradering og koordinering af vejledning med udgangspunkt i UU 
Udvikle brug af mentorer, også frivillige og ung-til-ung og støttekontaktpersoner, hvor det er 
nødvendigt 
15-17 årige må ikke være ude af systemet. Ungeenheden i Jobcentret, Ungecenter og UU skal 
samarbejde om det. 

I diskussionen blev det kommenteret, at der er mange gode hensigter som man ikke kan være 
uenig i, men der mangler angivelse af konkrete tiltag og hvor ressourcerne til arbejdet er 
henne. Nogle af tiltagene er decideret ramt af spareforslag. 

Brug af mentorer er et godt tiltag og Integrationsrådet kan også støtte brug af frivillige 
mentorer til unge, der har brug for en hjælp til at komme op, at holde styr på økonomien og 
den slags, som de fleste unge har forældre, der støtter dem med. Der nævnes ikke hvilke 
aktører der skulle stå for frivillige mentorer, men Frivillighedscentret eller Medborgercentret 
kunne være et bud. Flere foreninger, bl.a. Duen og Tyrkisk Kulturforening har også 
lektiehjælp og arbejder mentor-præget i den forbindelse. 
Unge med psykiske problemer og/eller misbrug nævnes ikke så meget i strategien, men udgør 
en stor del af dem, der ikke får uddannelse. Problemet med unge misbrugere kendes ude fra 
boligområderne. Kan der skaffes tal for antallet af unge, der hjælpes med psykiske problemer 
i folkeskolen (PPR). 
Endelig savner Integrationsrådet mere fokus på hvordan forældrene skal inddrages bedre. 
Skole/hjem-samarbejdet er væsentligt. Erfaringerne fra Herstedlund skole kunne inddrages 
her. Den tidlige indsats, der tales om i strategien, har lærerne ikke tid til at iværksætte. 

Høringsfrist for ungestrategien er dagen efter næste integrationsrådsmøde. Der bliver lavet et 
udkast til høringssvar, som suppleres med et oplæg om noget af den praktiske indsats på 
næste møde. 

4. Integrationsindsats 2014 
Rapporten uddeltes på mødet. Det er en omfattende sag, så Karen har lavet slides for at give 
overblik over indsatserne. De vil blive sendt til alle. 

Karen gennemgik temaet om sundhed. Sundhedsprofil 2013 er den eneste kilde til 
oplysninger om sundhed hos etniske minoriteter som gruppe, men det blev diskuteret, hvor 
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meget det kan bruges, når der ikke er etnisk opdeling for svarene fra Albertslund Kommune 
og vi ved at svarprocenten blandt etniske minoriteter er lav. Her og for demografiafsnittet 
gælder også, om det giver mening at forholde sig til en etnisk opdeling fremfor en social 
opdeling. Kan en oplysning om at mange med ikke-vestlig baggrund selv siger de har stress 
bruges eller er svaret også bestemt af forskellig brug af ordet stress? Oplysningen om at 
regionens kurser til kronisk syge ikke kan tilpasses målgruppen blev diskuteret. Hvad er 
sundhedsformidlernes rolle og baggrund for at formidle til målgruppen? 

Claus, Mohammad, Britta, Lene og Tülay bidrager med kommentarer til en udtalelse om 
redegørelsen. 

Næste redegørelse forventes at komme om fire år og temaet for denne skal allerede 
fastlægges og kommer også til at bestemme fokus i integrationsrådets arbejde i nogle af årene 
i perioden. Forslag til temaer: ældre, medborgerskab, ledighed blandt indvandrere – 
muligheder for opkvalificering. 

5. Medborgerskabspolitik 

Forvaltningen er gået i gang med at tilrettelægge en proces for udarbejdelse af en 
medborgerskabspolitik. I den foreløbige tidsplan ligger borgerinddragelse november til 
januar. Medborgerskabspolitikken handler om at alle i Albertslund er medborgere og deltager 
i fællesskabet med de muligheder og rettigheder, det giver. Medborgerskabspolitikken skal 
fremme lige adgang for alle til deltagelse. Politikken skal ikke være en fornyelse af den 
nuværende integrationspolitik, men handle bredere om rettigheder. Dermed er der ikke en 
egentlig integrationspolitik. 

Integrationsrådet udtrykte at der allerede er gode formuleringer om at alle skal behandles 
efter deres evner og ikke efter deres etnicitet i den nuværende integrationspolitik, som man 
kunne tage med videre. 

Vi diskuterede om en medborgerskabspolitik hænger sammen med ændring af 
integrationsrådet til et medborgerråd og hvordan et sådant råd i så fald kunne se ud. Hvis det 
er en bredere politik, kan der dog også stadig tænkes både et integrationsråd, et handicapråd 
osv. 

Ministeriet har annonceret en pulje om demokratisk deltagelse. Karen foreslår, at spørge 
Medborgercentret om de er interesseret i at samarbejde om et projekt om workshops der 
handler om hvad for et Albertslund vil vi have? 

Mette har kontakt til Dansk Flygtningehjælp om et kapacitetsudviklingsprojekt for etniske 
foreninger. Foreningsrepræsentanterne vil blive kontaktet om det. 

6. Meddelelser 
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Integrationstræf 2014: En gruppe medlemmer var afsted og havde en spændende konference 
med information bl.a. om flygtninge fra Syrien og om den frivillige indsats i 
integrationsarbejdet. 

Det lokale Beskæftigelsesråd: Nebi skal til JobCamp i Aalborg. 

Ældrerådet: Har haft besøg af Velfærdsudvalget og rejst spørgsmålet om ældre med anden 
etnisk baggrund. 

7. Evt.  

Skolerådet har endnu ikke udpeget en repræsentant. De holder møde den 9.10. hvor det vil 
blive gjort. 

Til næste møde efterlyses oplysning om hvad kommunen gør i forhold til modvirke at unge 
rekrutteres til at rejse til Syrien. 

 

 

 


