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INTEGRATION OG UDDANNELSE

Nyankomne flygtninge
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› Uddannelse
›
›
›
›

10 procent har ingen eller op til 4 års skolegang
25 procent har 5-8 års skolegang
25 procent har 9-10 års skolegang
10 procent en erhvervsfaglig uddannelse gennem formaliseret uddannelse eller praktisk
oplæring
› 15 procent en studentereksamen
› 13 procent har en videregående uddannelse

› Erhvervserfaring
›
›
›
›
›
›

61 procent har arbejdet som ufaglært
16 procent som faglært
4 procent som funktionær
11 procent som selvstændig eller medhjælpende ægtefælle
20 procent har arbejdet med andet arbejde
Oplysninger om erhvervserfaring for 36 procent af de nyankomne flygtninge samlet set
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Hovedlinjer i indsatsen i kommunerne
›
›
›
›
›

Stærkt fokus på området i kommunerne
Trepart
Økonomiforhandlinger mellem KL og regeringen
KL’s integrationstræf
KL kursusvirksomhed
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Hovedlinjer i opgaven for kommunerne
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Koordinerende forvaltning
jobcenter, familieforvaltning eller socialforvaltning.
Integrationskontrakt
Integrationsprogram med entydigt jobfokus det første år – virksomhedsrettet
indsats
Danskuddannelse op til 5 år – ret (pligt ved integrationsydelse)
Virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud indenfor 2 uger (pligt ved
integrationsydelse)
Minimum 15 timer om ugen
Jobparat er udgangspunktet for alle indenfor 3 mdr.
Visitation efter 3 mdr., i jobparat eller aktivitetsparat
Manglende sprogkundskaber eller uddannelseskvalifikationer er ingen hindring
Vejledning og opkvalificering, hvis det understøtter tilknytning til arbejdsmarkedet
Formel vurdering af medbragte uddannelseskvalifikationer
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Unge
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› 18-25 år
›
›
›
›
›
›

Mulighed for uddannelsespålæg som unge efter LAB-lov
Parallelt med virksomhedsrettet indsats
Muligheder efter LAB-lov, fx mentor
Indtil overgang til ordinær uddannelse på SU
Kan i princippet begynde på ungdomsuddannelse fra dag 1 – optagelseskrav
Højskole for 18-29 årige: Forskellige betingelser, bl.a. erhversrettethed, samarbejde mellem
virksomheder, jobcenter, erhvervsskole, AMU-center m.v.

› Under 18 år
›
›
›
›
›
›

Særlige skoletilbud med fleksible rammer
Modtageklasser eller inklusion (lempede krav i topart)
Uledsagede flygtningebørn – flere handlemuligheder
Servicelovbestemmelser
Efterskole
Kvalificering til ungdomsuddannelse
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Tværgående samarbejde
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› Generelt stort behov for samarbejde mellem jobcenter, virksomheder og
uddannelsesinstitutioner

› Samarbejde om modtageklasser på erhvervsskolen
› AMU-branchepakker
› Placering af danskuddannelse
› Danskuddannelse på virksomheder med udbydere på tværs af kommunegrænse
› For udlændinge med tilknytning til virksomheden eller uddannelsesinstitutionen

› IGU
› Kommuner ikke formelt ansvar, men interesse
› Alle må bidrage til opgaven
› Udfordringer: Formidling af kontakt, undervisningsplan, administration, tidsfrister, bonus,
uddannelsesbevis

