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Kommunerne står over for en historisk udfor-
dring med at modtage og integrere de nye flygt-
ninge og familiesammenførte, som forventes at 
øge Danmarks befolkning med ca. 100.000 per-
soner frem mod 2020. 
 
Byrådet i Egedal Kommune har derfor vedtaget 
en sammenhængende integrationsstrategi for at 

styrke en helhedsorienteret integrationsindsats 
på tværs af hele kommunen og tydeliggøre for-
ventningerne til de nye borgere i Egedal. 
 
Integrationsstrategien er målrettet alle borgere 
af anden etnisk oprindelse end dansk i Egedal 
Kommune.  
 
Integrationsstrategien tager udgangspunkt i 
gældende lovning, og i det serviceniveau, som 
Byrådet har fastsat i forhold til enkelte områder.  

 

Integrationsstrategien tager sit afsæt i  
Egedal Kommunes vision:  
 
Hverdag og fællesskab i bevægelse. For at un-

derstøtte denne vision har Byrådet i 2014 valgt 
fire fælles fokusområder:  

 Mangfoldighed i den nære kultur og natur  

 Muligheder for alle  

 Energi og miljø i balance  

 Let adgang til arbejde. 

I strategien skildres visionen for integrationsind-
satserne. Visionen skal tydeliggøre koordinatio-
nen af den enkelte borgers ”rejse” gennem 
kommunen samt assistere den enkeltes integra-
tion. 

 

Karsten Søndergaard,  
Borgmester 
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Vision 
God integration fordrer et fælles ønske om, at 
det skal lykkes. Integration er en proces, som 
lykkes bedst med aktive bidrag fra mange sider – 
fra borgeren selv, fra kommunen, fra erhvervsli-
vet, lokalsamfundene og fra frivillige foreninger.  
Derfor er det vigtigt, at der i denne proces er 

fokus på alle parters ressourcer og betydningen 
heraf. 
 
Integrationsstrategien skal tydeliggøre de ind-
satser, som assisterer nye borgere i at komme 
hurtigt i arbejde, i skole eller uddannelse og få 
skabt et godt socialt netværk i kommunen.  
 

Pejlemærker for en vellykket integrati-
onsindsats 
Den sammenhængende integrationsindsats 

dækker alle borgere med anden etnisk oprindel-
se end dansk i Egedal Kommune. Da kommunen 
har særlige forpligtigelser i forhold til flygtninge, 
handler en del af den koordinerede integrations-
indsats denne målgruppe. Det gælder f.eks. en 

forpligtigelse til boligplacering samt vejledning i 
en 1-årig integrationsperiode.  
 
Egedal Kommune har defineret 5 pejlemærker, 
som har til formål at sikre en vellykket integrati-
onsindsats:  

1. Nyankommne flygtninge modtages og bolig-

placeres proaktivt.  

2. Alle borgere i den erhvervsdygtige alder skal 
være selvforsørgende. 

3. Børn, unge og voksne skal tilegne sig det 
danske sprog hurtigt. 

4. Lige adgang til fritids- og kulturlivet under-
støttes. 

5. Der arbejdes koordineret og helhedsoriente-
ret i samarbejdet med den enkelte borger. 

 

1. Nyankommne flygtninge modtages og bolig-
placeres proaktivt. 
 
En god modtagelse af nyankommne flygtninge er 
en forudsætning for en god start på en ny tilvæ-
relse.   
 
Egedal Kommune ønsker at understøtte en ef-
fektiv og glidende overgang mellem asylcenter 
og kommunen. Dette sker gennem et tæt sam-
arbejde med de relevante asylcentre og en over-
givelsessamtale med de nyankommne flygtninge 
på asylcenteret inden modtagelsen i kommunen.  
 
Samtalerne handler bl.a. om en gensidig for-
ventningsafstemning med flygtningen, og om 
hvilke muligheder og indsatser kommunen kan 
iværksætte for at understøtte en god integrati-
on. 
 
Inden modtagelsen af flygtningen koordinerer 
kommunens forskellige afdelinger integrations-
forløbet i en individualiseret modtageplan. 
 
Når flygtninge ankommer til kommunen, holdes 
der en modtagelsessamtale, hvor den nyan-
kommne flygtning præsenteres for sin koordine-
rede modtagelsesplan. 
 
Nyankommne flygtninge tilbydes et 12-ugers 
socialt integrationsforløb, som indeholder både 
individuel vejledning og gruppeundervisning.  
Forløbet kan f.eks. indeholde forældrekurser, 
introduktion til hverdagslivet, opdragelse af 
børn, information om det danske samfund og 
demokrati samt beboerrådsmøde i de midlerti-
dige boliger. 
 
Nyankommne flygtninge, som har særlige behov, 
kan herudover tilbydes en social støtteperson i 
en 12 ugers periode. 
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Flygtninge og familiesammenførte orienteres 
også om muligheden for en kontaktperson/ fri-
villig hos Egedal Flygtningenetværk. Den frivilli-
ges indsats kan udgøre et vigtigt supplement til 
kommunens øvrige integrationsindsats ved at 
give flygtningen og dennes familie kendskab til, 
hvordan danske familier skaber en sammen-
hængende hverdag.  
 
Egedal Kommune har etableret både permanen-
te og midlertidige boliger ud fra en målsætning 
om, at flygtningene placeres i forskellige områ-
der, også i mindre bysamfund. Alle nyankommne 
flygtninge boligplaceres ud fra en individuel kon-
kret vurdering, hvor der tages udgangspunkt i 
den enkeltes økonomi, sociale situation, skole- 
og daginstitutionstilbud, sprogskole samt ind-
købsmuligheder. 
 
2. Alle borgere, i den erhvervsdygtige alder er 

selvforsørgende. 

 

For at opnå en vellykket integration af er det 
vigtigt, at de opnår de kvalifikationer, der er en 

forudsætning for at blive en del af det danske 
arbejdsmarked. 
 
Integrationsindsatsen på beskæftigelsesområdet 
sigter mod, at flygtninge og familiesammenførte 
hurtigst muligt kommer i ordinært arbejde. 
 
Hos Jobcenter Egedal forventes det, at den en-

kelte flygtning er parat til at få et job. Der udar-
bejdes derfor ved modtagelsen et individuelt 
integrationsprogram med en handleplan.  
 
Jobcenter Egedals integrationsprogram har et 
målrettet fokus på, at der skal skabes jobmulig-
heder gennem en erhvervsorienteret danskun-
dervisning og en styrket virksomhedsindsats til 
både flygtninge og erhvervsliv.   
 

Helt konkret starter flygtningen eller den fami-
liesammenførte i tilbud to uger efter ankomst til 
kommunen - og senest efter en måned. Der ud-
arbejdes et tilrettelagt individuelt forløb, således 
at den enkelte flygtning vurderes ud fra dennes 
forudsætninger og kompetencer.  
 
Dette forløb skal være med til at skabe et match 

mellem den enkelte flygtning og en potentiel 
arbejdsgiver. Integrationsprogrammets forløb 
fokuserer især på at få flygtningen i kontakt med 
virksomhederne inden for forskellige brancher.  
 
Virksomhedstilbuddene har en varighed af mel-
lem fire til tretten uger. Ved at være ude i forløb 
hos virksomheder får flygtningen tillært sig ny 
viden og opkvalificeret sine kompetencer, sam-
tidig med at adgangen til at danne netværk op-
står. Kvalifikationer, der er med til at gøre flygt-

ningen attraktiv for en potentiel arbejdsgiver, og 
som i sidste ende skal føre til at flygtningen eller 
den familiesammenførte kommer i ordinært 
arbejde og bliver selvforsørgende. 
 

3. Børn, unge og voksne skal tilegne sig det 
danske sprog hurtigt. 
 
Det er vigtigt hurtigst muligt at lære dansk, for 
på denne måde at blive en aktiv borger, der kan 
danne relation med andre mennesker. Gennem 
sprogundervisning tilegner de sig også viden om 

dansk kultur, samfundsforhold og opnår en bed-
re tilknytning til skole- og arbejdsmarkedet. 
 
Børn og unge: 
De tosprogede børn, herunder flygtningebørn-  
og unge, vil overvejende blive integreret i kom-
munens almene skoler og dagtilbud. I dagtilbud-
dene er der et stærkt sprogligt læringsmiljø, der 
fremmer de tosprogede børns tilegnelse af det 
danske sprog.  
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Der er bevis for, at integrationen er langt mere 
vellykket, hvis det tosprogede barn begynder 
direkte i en almindelig klasse, koblet med under-
visning i dansk som andetsprog, i stedet for først 
at begynde i en såkaldt modtageklasse. For de 
sent ankomne unge tosprogede/flygtninge er 
det målet, at de placeres, således at en afgangs-
eksamen er en mulighed.  

 
Tosprogede børn og unge, der ankommer til 
Egedal Kommune, har mulighed for en så normal 
hverdag som muligt. Dette for at skabe et godt 
grundlag for bedst mulig trivsel, udvikling og 
læring. Tosprogede/flygtningebørn og unge mø-
des af Egedal Kommune ud fra en ressourceori-
enteret tilgang, hvor der arbejdes med udgangs-
punkt i deres styrker, interesser og kompeten-
cer. Alle børn og unge skal føle, at de har en 
plads i fællesskabet og mødes af anerkendende 

betydningsfulde voksne. Derfor arbejdes der 
med interkulturel pædagogik i dagtilbud og sko-
le.  
 
Interkulturel pædagogik er en pædagogisk til-

gang, der tager hensyn til hele børnegruppen og 
inddrager det multikulturelle som en ressource 
til læring. Buddyordning, som er en barn-barn 
eller ung-ung ordning, sikrer en hurtig integrati-
on. Det vigtigste for et barn/ung er at have en 
god ven. Gode relationer skaber tryghed. Fun-
damentet for læring, og dermed også tilegnelsen 

af det danske sprog, er trivsel og tryghed i læ-
ringsfællesskabet. 

 

Voksne: 
Flere forhold har betydning for, hvor hurtigt en 
flygtning lærer dansk og består en danskprøve. 
Det er bl.a. forhold knyttet til den enkelte per-
sons egne forudsætninger (helbred og indlæ-
ringskompetencer), kvaliteten af danskuddan-
nelsen, og om danskuddannelsen kan kombine-
res med f.eks. job eller må afbrydes på grund af 
beskæftigelse el.lign.  

Egedal Jobcenter har, via et tæt samarbejde med 
Sprogskolen, fokus på udviklingen af danskkund-
skaber, herunder virksomhedsrettet danskun-
dervisning. Det forventes, at alle består dansk-
uddannelsen inden for en 3-årig periode.  
 
For alle nyankommne flygtninge og familiesam-
menførte begynder danskundervisningen allere-

de i asylcentret.   
 
Allerede indenfor en måned efter ankomsten til 
kommunen sætter Egedal Jobcenter gang i et 
dansk uddannelsestilbud hos Sprogcenter Nord-
sjælland, som kommunen har en samarbejdsaf-
tale med. Selvforsørgende kan dog selv be-
stemme, hvilken danskudbyder de vil benytte. 

 

 
4. Lige adgang til fritids- og kulturlivet under-

støttes. 

 

En anden vigtig vej til integration går gennem 
dannelse af nye relationer og venskaber. Et ak-
tivt fritidsliv er derfor vigtigt. At være en del af 

fællesskabet i et fritidstilbud eller i foreningslivet 
understøtter blandt andet tosprogedes tilegnel-
se af det danske sprog og forståelse af de danske 
værdier. 
 
Det mangfoldige fritids- og kulturliv, som eksi-
sterer i Egedal Kommune, har stor værdi for at 
sikre en vellykket integration både i forhold til 
børn, unge og voksne.  
 
Der støttes op om tosprogede børn og unges 
fritid og arbejdes for, at børn og unge præsente-
res for både SFO og fritidsklubtilbud.  
Ung Egedal arbejder målrettet på at etablere 
kontakt til de tosprogede unge, således at de kan 
blive aktive medlemmer i Ungehusene. 
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Der er desuden udarbejdet en folder rettet mod 
frontpersoner og frivillige, der arbejder med 
flygtningebørn og unge, som danner overblik 
over kultur- og fritidstilbud i kommunen. Her er 
information om diverse sportsforeninger, biblio-
teker, fritidsklubber, ungdomsklubber og unge-
huse, fritidsundervisning samt spejdere og ung-
domsorganisationer.  

 
Egedal Bibliotekerne har også en bred vifte af 
tilbud til nye borgere, f.eks. sprogkurser og let 
læste bøger, som kan understøtte danskunder-
visningen både for børn og voksne. Digitale til-
bud i form af udenlandske aviser, bøger og tids-
skrifter er tilgængelige via Egedal Bibliotekernes 
hjemmeside, og fysiske bøger på diverse sprog 
kan stilles til rådighed i depot fra Statsbibliote-
ket.  
 
Ligeledes tilbyder bibliotekerne forskellige læ-
ringsaktiviteter, som kan medvirke til at hjælpe 
de nye borgere til at finde vej ind i det danske 
samfund. Desuden fungerer bibliotekerne som 
mødesteder, hvor nye borgere kan mødes med 
andre i e uformelle og rare omgivelser og her 
benytte de forskellige faciliteter og tilbud, som 
bibliotekerne stiller til rådighed.  

 

 

5. Der arbejdes koordineret og helhedsoriente-
ret i samarbejdet med den enkelte borger. 

 

Egedal Kommunes indsatser assisterer den en-
keltes rejse til en vellykket integration. Derfor 
har kommunens indsatser fokus på at være ko-
ordinerede og sammenhængende. 
 
Dette opnås ved at afholde tværgående koordi-
nationsudvalgsmøder 1-2 gange pr. måned. Ved 
koordinationsudvalgsmøderne deltager medar-
bejdere fra alle de relevante fagområder, hvilket 
er med til at sikre en veltilrettelagt ”rejse” for 
alle nyankommne flygtninge.    
 

Når kommunen modtager besked fra Udlændin-
gestyrelsen om modtagelse af en flygtning, så 
koordineres flygtningens modtagelse ved først-
kommende koordinationsudvalgsmøde. Ved 
dette møde tager alle ansvar for koordineringen 
af indsatserne. 
 
Borgerne skal opleve, at indsatserne er koordi-

neret på tværs, og at der sker samarbejde mel-
lem de forskellige områder. Derfor er arbejds-
gangene tilrettelagt, så der er overensstemmelse 
mellem administration af gældende lovgivning 

og inddragelse af borgernes ressourcer.  
 
Borgerne skal ligeledes opleve, at de bliver ind-
draget i tilrettelæggelsen af de indsatser, som 
assisterer dem i en vellykket integrationsrejse.  

 
Årlig statusrapport på integrationsind-
satsen 
Én gang årligt udarbejdes der en status, som 
opfølgning i forhold til de udvalgte pejlemærker. 
Statussen indeholder nøgletal på integrations-
området, herunder også flygtningeområdet. 
 
De enkelte fagområder i Egedal Kommunes or-
ganisation har udvalgt indikatorer for hvert pej-
lemærke, som præsenteres i den årlige status-
rapport – se bilag 1. 
 
Statusrapporten fremlægges til politisk oriente-

ring i Byrådet indenfor 1. kvartal af det efterføl-
gende år.  
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1. Nyankommne flygtninge skal modtages og 
boligplaceres proaktivt. 
 
Indikatorer i den årlige status er: 

 Ved overdragelse /overgang fra asylcenter til 
kommune skal der ske dialog med flygtningen 
enten gennem personligt møde eller via Sky-
pe. 

 Der afholdes beboerrådsmøde samt valg til 
beboerråd i de midlertidige flygtningeboliger. 

 Udviklingen i antallet af flygtninge og familie-
sammenførte. 

 Udviklingen i antallet af midlertidige boliger 
til flygtninge samt varigheden i opholdet i bo-
ligerne. 

 Udviklingen i antallet af permanente boliger 
til flygtninge og familiesammenførte. 

 Det skal opgøres, hvordan nyankommne 
flygtninge bliver jævnt placeret i hele kom-
munen. 

 Registrering af effekten af 12 ugers sociale 
integrationsforløb samt antallet og indholdet. 

2. Alle borgere i den erhvervsdygtige alder skal 
være selvforsørgende. 
 

Indikatorer i den årlige status er: 

 Alle nyankomne flygtninge og familiesam-
menførte skal være tilmeldt Jobcenteret fra 
første dag ved modtagelse i kommunen. 

 Visitationssamtale i Jobcenteret skal gennem-
føres senest en uge efter tilmelding. 

 Alle skal begynde danskuddannelse og virk-
somhedsrettet indsats senest en måned efter 
tilmelding. 

 Løbende etableres der 150-200 nye virksom-
hedspraktikker, jobåbninger samt IGU-aftaler. 

  

 Det forventes, at der etableres 3-5 nye sa-
marbejds- og partnerskabsaftaler hvert år. 

 Der afholdes et årligt netværksmøde med de 
lokale virksomheder, som Egedal Jobcenter 
har en samarbejdsaftale med.  

 Det forventes, at 60% af de visiterede til 
danskuddannelse gennemfører uddannel-
sen indenfor tre år. 

 

3. Børn, unge og voksne skal tilegne sig det 

danske sprog hurtigt. 
 
Indikatorer i den årlige status er: 

 Udviklingen i antallet af tosprogede elever i 
almenklasse. 

 Udviklingen i antallet af tosprogede elever i 
andet tilbud. 

 Status på antallet af tosprogede elever, der 
har taget folkeskolens afgangseksamen. 

 Den enkelte tosprogede elevs progression i 
tilegnelsen af dansk som andetsprog (data 
hentes i Meebook). 

 

4. Lige adgang til fritids- og kulturlivet under-
støttes. 
 
Indikatorer i den årlige status er: 

 Udviklingen i antallet af tosprogede børn 
indmeldt i SFO. 

 Udviklingen i antallet af tosprogede børn 
indmeldt i klub. 

 Der afholdes min. fire årlige samarbejdsmø-
der med Egedal Flygtningenetværk. 
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5. Der arbejdes koordineret og helhedsoriente-
ret i samarbejdet med den enkelte borger. 
 
Indikatorer i den årlige status er: 

 Registrering af antallet af koordinationsud-
valgsmøder. 

 Udviklingen af registreringsværktøj, hvoraf 
flygtninges forløb fremgår – både varighed og 
indsatser.     

 Spørgeskemaundersøgelse efter flygtninges 
første års ophold i Egedal Kommune, hvor der 
skal måles i forhold til den enkeltes oplevelse 
af tilfredshed med kontakten og planlægnin-
gen af deres indsatser.  

 

 

 
 



 

 

 

 

 

Egedal Kommune 

Dronning Dagmars Vej 

200 

3650 Ølstykke 

Tlf: 7259 6000 

kommune@egekom.dk 

egedalkommune.dk 


