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Indledning
Integrationspolitikkens handleplan er implementeringen af Frederiksberg Kommunes integrationspolitik 
2015-2018. Integration af borgere med anden etnisk baggrund er en del af den daglige drift i Frederiksberg 
Kommune. For at kunne understøtte og styrke den daglige integrationsindsats, udarbejdes der årligt en 
handleplan til implementering af integrationspolitikken. Handleplanen har således til formål at kunne sætte 
ekstra fokus og tryk på integrationen hvor der viser sig behov, og indsatserne i handleplanen supplerer 
således dagligdagens integrationsindsats på Frederiksberg. 

Til at gennemføre handleplanen fordeles der årligt en integrationspulje, og indsatserne i den endelige 
handleplan er dermed knyttet sammen med fordelingen af integrationspuljen. 

Integrationspolitikkens handleplan 2018

Frederiksberg Kommunes integrationspolitik bygger på værdier om tilgængelighed, inklusion og aktivt 
medborgerskab, og har en ambition om, at alle borgere har mulighed for at bidrage med deres ressourcer. 

Det er målene i integrationspolitikken, at en større andel af borgere med anden etnisk baggrund end dansk:

 udnytter deres evner og mestrer eget liv på egne betingelser 
 har de samme muligheder for at leve et sundt liv som alle andre borgere 
 er aktive i samfunds-, forenings- og det demokratiske liv 
 gennemfører en ungdoms- og videreuddannelse 
 er aktivt bidragende på arbejdsmarkedet 
 lever i trygge og tilgængelige bolig- og nærmiljøer

For at realisere målene udarbejdes der årligt en konkret handleplan. Handleplanen har til formål at samle 
prioriteringen og omstillingen af den eksisterende indsats på integrationsområdet og at sikre sammenhæng 
og koordination i indsatserne.

Indsatserne i integrationshandleplanen er bygget op om disse mål. Integrationshandleplanen for 2018 er, 
som de foregående år, en beskrivelse af nye udviklingsindsatser eller fortsættelse af igangværende 
indsatser, hvor der er et særligt fokus i 2018.

Integrationspolitikken udmøntes i det daglige arbejde og understøttes af øvrige politikker

Udover handleplanens indsatser arbejdes der med integration af borgere med anden etnisk baggrund som 
en del af den daglige kerneindsats, hvor værdierne og pejlemærkerne i integrationspolitikken også er 
drivende for det daglige arbejde. Desuden understøtter arbejdet med en række andre politikker i kommunen 
også indsatsen for borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

Nedenfor er et kort oprids af de mange, gode og ofte lovbestemte indsatser for borgere med anden etnisk 
baggrund end dansk, der foregår hver dag og/eller har politisk opmærksomhed gennem andre af 
kommunens politikker.

Frederiksberg Kommune arbejder målrettet med integration af flygtninge i kommunen, herunder 
gennemførelsen af det lovpligtige integrationsprogram, der blandt andet omfatter støtte til traumatiserede 
flygtninge. For at styrke modtagelsen og integrationen af flygtninge, er indsatsen samlet i Center for 
Integration. Herigennem sikres flygtningene en god start i kommunen og der er fokus på at de nye borgere 
hurtigt lærer dansk og får tilknytning til arbejdsmarkedet. Kommunen har desuden stort fokus på 
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beskæftigelse og uddannelse for alle borgere. Det understøttes med fx Beskæftigelsesplanen og 
Ungeplanen, hvor der målrettet arbejdes på at øge uddannelse og beskæftigelse blandt kommunens unge 
og voksne med afsæt i den enkeltes kompetencer. 

I kommunens boligsociale indsatser arbejdes der også helhedsorienteret med mange borgere med anden 
etnisk baggrund. I tråd med integrationspolitikken er formålet at klæde borgerne på til at kunne udnytte egne 
evner i eget liv. Det sker blandt andet gennem strukturerede forløb som fx Bydelsmødre, lektiecaféer i 
lokalområderne og fællesspisning, eller enkeltstående aktiviteter som fx Street Party eller fodboldturneringer, 
hvor hele Frederiksberg inviteres med.

På sundhedsområdet er der mange tilbud, der henvender sig til alle byens borgere med udgangspunkt i 
almen trivsel, forebyggelse og evt. sygdom. Målrettet er et tilbud om motion og kvindecafé for kvinder med 
anden etnisk baggrund end dansk.

I hele børne- ungeområdet arbejdes der på mange niveauer for at lette nydanske børn og familiers mulighed 
for at blive integreret i det danske samfund, med fokus her på daginstitutions- og skolelivet. 

Der er på daginstitutioner og skoler såvel som i PPR og Familieafdelingens medarbejdere, som særligt er 
udpeget til at arbejde med nydanske børn og familier med flygtningebaggrund. 

Frederiksberg Kommune udvikler en medarbejderstab med særlige kompetencer inden for dette område 
gennem løbende dygtiggørelse og rekruttering af medarbejdere med relevante kompetencer. Der er 
etableret netværk til vidensdeling i både daginstitutions- og skoleregi samt i Familieafdelingen og i PPR, hvor 
der er fokus på udbredelse af gode erfaringer omkring fx trivsel og mistrivsel, sprogudvikling, interkulturelt 
forældresamarbejde og læring af fag med dansk som andetsprog. Der er udarbejdet foldere og vejledninger 
til institutioner og skoler og der afholdes kurser og møder for at styrke viden og lettere sagsgange. 

I alle dele af børne- ungeområdet arbejder man således proaktivt gennem driften med særlige indsatser ift. 
familier og børn med immigrant- og/ eller flygtningebaggrund, med særlig fokus på modtagelse, 
deltagelsesmuligheder, sprogudvikling og trivsel. Desuden sikrer man en skærpet opmærksomhed og tidlig 
indsats ift. håndtering af mistrivsel forårsaget af fx krigstraumer. 

På Serviceområdet yder Borgerservicecentret personlig assistance (hjælp til selvhjælp) til de borgere, hvor 
sprogvanskeligheder vanskeliggør brugen af selvbetjeningsløsninger, der er til rådighed i centret. Derudover 
udsteder Borgerservice løbende (ca. 12 gange årligt) NemID til flygtninge umiddelbart efter deres ankomst til 
Frederiksberg Kommune. Udstedelsen sker ifm. Integrationscentrets informationsmøde til nye flygtninge og 
foregår via tolke, således at flygtningene får den nødvendige indføring i, hvad NemID bruges til og hvilke 
sikkerhedshensyn, man skal tage ifm. NemID.

På kultur- og fritidsområdet eksisterer en række indsatser, som bidrager til integration på forskellig vis. 
Fritidsguidning og fritidspas til udsatte børn og unge, favner især børn og unge fra familier med anden etnisk 
baggrund, som ikke kender til foreningslivet og dets muligheder. Ordningen indgår som en del af driften til og 
med 2018. Tilsvarende gøres der i 2017 og 2018 forsøg med at fremme socialt udsattes deltagelse i byens 
kulturelle arrangementer, i første omgang med fokus på socialt udsatte mødre og deres familier. Ved siden 
af disse indsatser har biblioteket flere faste tilbud, som er særligt relevante for borgere med anden etnisk 
baggrund. Det drejer sig både om bøger, musik, film, blade samt adgang til forskellige online tilbud på 
alverdens sprog.

By- og Miljøområdet er overordnet den del af Frederiksberg Kommune der - i dialog med byens borgere og 
brugere - udvikler og vedligeholder byens rum. Målet er at sikre velfungerende, trygge, smukke, grønne og 
bæredygtige rammer for byens liv i tråd med Frederiksbergstrategiens målsætninger.
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I By- og Miljøområdet arbejdes med rammerne for byen og for boliger for at være med til at sikre livskvalitet i 
hverdagen for alle borgere på Frederiksberg og på at skabe en by i balance med plads til alle. Fra de 
overordnede planmæssige rammer for byen til den konkrete indretning af offentlige rum samt byggesager på 
konkrete byggerier. 

I By- og Miljøområdet er områdefornyelserne også forankret. Områdefornyelse er en helhedsorienteret 
indsats, hvor et område forsøges løftet via fysiske såvel som boligsociale og kulturelle tiltag. En hjørnesten i 
områdefornyelse er inddragelse af lokale aktører, som sikrer en forankring af tiltagene og dermed en 
bæredygtig udvikling.

Budget 2018

I Frederiksberg Kommunes budget for 2018 er der et ekstra fokus på integration. Der skal således 
udarbejdes en integrationspolitisk redegørelse, som på tværs af sektorer og på tværs af byen fortsat skal 
sætte fokus på at skabe de bedste rammer for integration i forhold til lokalsamfund, sprog, uddannelse og 
job.

Der er desuden vedtaget en integrationspakke, hvor der er afsat 2,5 mio. kr.årligt i 2018 og 2019 til en 
styrket forebyggende boligsocial indsats på tværs af flere boligområder i tæt sammenhæng med indsatsen i 
SSP, Ungecentret og klubberne. Indsatserne tilrettelægges i samarbejde med relevante almene 
boligorganisationer og foreningslivet. Integrationsrådet og Ungerådet inddrages i den nærmere udmøntning, 
der bl.a. vil omfatte en særlig indsats for unge piger, Demokratiskole, Turbolæsning på Ungdomsskolen, 
samt målrettede tværgående tiltag.
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Fordeling af integrationspuljen 2018

Udnytte egne evner og mestre eget liv på egne betingelser Beløb
1. Borgerservice to go for flygtninge 135.000

2. Borgerservice to go for borgere med anden etnisk baggrund i de boligsociale 
områder

135.000

3. Baba – Styrkelse af far-rolle 180.000

4. Kvindenetværk – bydelsmødre 120.000

5. Partnerskab med Dansk Flygtningehjælp 200.000

6. Vejen til viden for udsatte kvinder 50.000

Samme muligheder for at leve et sundt liv som alle andre 
borgere

7.  Flere trænere med anden etnisk baggrund 180.000

Aktive i samfunds-, forenings- og det demokratiske liv

8.  Fritidsguidning for flygtninge og familiesammenførte 120.000

Gennemfører ungdoms- og videreuddannelse

9.  Samarbejde med VUF om skoletilbud for flygtninge 16-25 år 150.000

10. Styrket klubtilknytning for flygtningebørn 80.000

Er aktivt bidragende på arbejdsmarkedet

11. Frivillige brancherettede erhvervsmentorer for flygtninge 270.000

Lever i trygge og tilgængelige bolig- og nærmiljøer

Indgår i driften - ingen særlige indsatser

Integrationspriser, netværk mm. 47.000

I alt 1.667.000



7

Oversigt over indsatser

Mål: at en større andel af borgere med anden etnisk baggrund udnytter deres evner og 
mestrer eget liv på egne betingelser

Indsats 1: Borgerservice to go for flygtninge

Udvalg Socialudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget

Mål fra 
integrationspolitikken

At en større del af voksne borgere med anden etnisk baggrund end dansk:

 udnytter deres evner og mestrer eget liv på egne betingelser

Indsats for at nå 
målet

Borgerservice to go for flygtninge

Udfordring Biblioteket Frederiksbergs formål med projektet er at understøtte flygtninge i at 
blive selvhjulpne i digital kommunikation med det offentlige, hvilket er en svær 
udfordring for de fleste flygtninge. 

Alle flygtninge har sproglige udfordringer og mangler erfaring med at bruge 
selvbetjeningsløsninger. Derudover mangler en del flygtninge en helt basal 
erfaring med IT-værktøjer. Der udføres derfor både grundlæggende vejledning i at 
bruge pc samt vejledning i digital selvbetjening, f.eks. Digital Post, NemID, Skat og 
indskrivning i skole og daginstitution. Indsatsen koordineres i tæt samarbejde med 
Center for Integration (CFI). 

Åben Rådgivning er udviklet til at være en effektiv platform, og ca. 16 - 18 
nyankomne flygtninge hjælpes ugentligt med akutte sager. Rådgivningen sker 
med tolk og i samarbejde med CFI, der varetager den personlige sagsbehandling. 
Dog viser erfaringen at flygtninge, der snart afslutter integrationsforløbet og skal 
stå på egne ben, stadig har mange sproglige og forståelsesmæssige udfordringer 
ved at være selvhjulpne i de digitale selvbetjeningsløsninger og i kontakten til 
offentlige myndigheder.  Der er derfor brug for at biblioteket udvikler flere og nye 
tiltag, som rækker ud over indsatsen for 2017.  

Der er i 2017 etableret et tværgående samarbejde med f.eks. jobkonsulenter og 
sagsbehandlere. Det er en fordel med en helhedsorienteret indsats fordi det er en 
hjælp for nyankomne flygtninge at få hjælp til mange henvendelser til forskellige 
forvaltninger. Samtidig er det effektivt for kommunens sagsbehandling, at 
flygtningene ikke cirkulerer i systemet, men gennem vejledningen på sigt bliver 
selvhjulpne og uafhængige. Der er derfor behov for at dette samarbejde udbygges 
yderligere.  

Videreføres 
indsatsen fra 
handleplan 2017?

Projektet er en del af integrationshandleplanen for 2017 og er i 2017 støttet af 
integrationspuljen med 135.000 kr.

Beskrivelse af 
indsatsen i 2018

Velkomstforløb: Deltagelse i forløb for nye flygtninge i samarbejde med 
Kursustrappen. Forløbet afholdes månedligt for 7-8 flygtninge og introducerer de 
mest relevante selvbetjeningsløsninger. 

Åben Rådgivning: Hver uge hjælpes 16 – 18 flygtninge. Rådgivningen vil 
fremover fokusere på flygtninge, der ikke har dansk- eller engelskkompetencer til 
at bruge bibliotekets vejledningstilbud. 

I 2018 fokuserer projektet på flygtninge, der er i slutningen af integrationsforløbet 
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gennem følgende udviklingstiltag:    

 Biblioteket – porten til det danske samfund: Projektet vil udvikle særlige 
kurser for flygtninge i slutningen af integrationsforløbet som skal lære at klare 
sig selv i det offentlige, digitale Danmark. Biblioteket tilbyder niveaudelt 
vejledning, der modsvarer flygtningenes kompetencer og vil i 2018 særligt 
fokusere på at oprette tilbud til disse flygtninge.

 Videreudvikling af tværgående samarbejde: Borgerservice to-go vil invitere 
andre afdelinger i Frederiksberg Kommune til at deltage i tværgående 
initiativer, der kan tage særligt hånd om flygtninge. 

 Samarbejde med netværkspersoner: Erfaringen viser et behov for 
ressourcer, der kan støtte flygtninge i at bruge biblioteket eller følge dem til 
rådhuset mm. Projektet vil fremover samarbejde med flygtningenes egne 
netværk samt frivillige på området om denne opgave. 

Med disse udviklingstiltag har Borgerservice to-go i 2018 et særligt fokus på at 
hjælpe flygtninge med at betjene sig selv efter integrationsforløbet. 

Resultater og 
indikatorer 2018

 Biblioteket – porten til det danske samfund: Flere flygtninge bruger 
bibliotekets nyudviklede tilbud om vejledning i digital selvbetjening, særligt 
udviklet til flygtninge i slutningen af integrationsforløbet

 Individuel rådgivning: 16-18 flygtninge hjælpes ved Åben Rådgivning 
ugentligt. I løbet af 2018 fastlægges en plan for snitflader til andre 
myndigheder og vejledningstilbud. 

 Samarbejde med netværkspersoner: Der udvikles et formaliseret 
samarbejde med frivillige, der kan støtte flygtninge i kontakten med det 
offentlige.  

 Driftsmodel for 2019 og frem: I løbet af 2018 udvikles en driftsmodel for 
vejledning af flygtninge. Det prioriteres at videreføre et bredt, tværgående 
samarbejde.  

Inddragelser af 
ressourcer

Flygtningenes nære netværk og frivillige tænkes ind som en ressource i processen 
mod øget selvhjulpenhed.  

Integrationspuljen Der søges om 135.000 kr. Beløbet dækker de konkrete aktiviteter i 2018, mens 
biblioteket finansierer koordinering og udvikling af projektet. 

Kontaktperson og 
afdeling

Projektleder: Henrik Røgeskov, Biblioteket Frederiksberg 
Chef: Vibeke Kofoed Munch - Biblioteket Frederiksberg
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Indsats 2: Borgerservice-to-go – boligsociale områder

Udvalg Socialudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget

Mål fra 
integrationspolitikken

At en større del af voksne borgere med anden etnisk baggrund end dansk:

 udnytter deres evner og mestrer eget liv på egne betingelser

Indsats for at nå 
målet

Borgerservice-to-go – boligsociale områder

Udfordring En stor gruppe digitalt svage, voksne indvandrere, er endnu ikke blevet en del af 
den digitale kommunikationsform, som det offentlige Danmark benytter. Biblioteket 
Frederiksbergs formål med projektet er, at denne gruppe via nye digitale 
kompetencer og indsigt i det danske samfund, selv kan tage hånd om kontakten til 
det offentlige og derigennem få mod på at tage større del i samfundet generelt, 
søge job mv. 

De første tiltag i 2017 i 2 store boligsociale områder (Stjernen og Søndermarken) 
har vist, at der er et stort behov for digital vejledning. Projektet har startet en åben 
digital vejledning 1 gang ugentligt i begge boligområder. De første forsøg viser 
allerede nu, at der er behov for indsatsen og at den virker. Projektet har hjulpet 66 
borgere i de første måneder i 2017 med lokal vejledning. Der har været eksempler 
på meget tunge sager, hvor den digitale postkasse aldrig er blevet åbnet. Hvor 
vigtige breve fra Skat, Jobcentret, skole- og dagtilbud, sociale myndigheder etc. 
ikke er blevet åbnet eller forstået, ofte med vidtrækkende konsekvenser.  
Tilbagemeldinger viser, at vejledningen gør en stor forskel for den enkelte borger 
og familie, og at tilbuddet er enestående i forhold til øvrige tilbud til målgruppen. 
De første erfaringer i 2017 viser, at der vejledes på tværs af det offentlige system, 
f. eks. både omkring SU, udlændingestyrelsen, skat og indskrivning i skole eller 
daginstitution, og dette peger på et behov for en videreudvikling af projektets 
samarbejdsflader. 

I boligområderne arbejdes der tæt sammen med de boligsociale medarbejdere og 
andre lokale kræfter som f.eks. bydelsmødrene. Der er brug for at opbygge 
relationer og tillid med henblik på at nå målgruppen. Det kan ske ved besøg i 
kvindeklubber, ved lokale aktiviteter, fester og arrangementer. 

Følgende initiativer forventes derudover at starte i løbet af 2017:

 Lokalt opsøgende arbejde: Beboerne kontaktes dør-til-dør i boligområdet. 
Dette initiativ igangsættes mhp at afklare behov, oplyse om initiativet og 
gøre opsøgende relationsarbejde

 Daginstitutionerne: Det forsøges at tilbyde vejledning i lokale 
daginstitutioner og skabe et mødested i trygge rammer. Dette forventes 
også at give anledning til relationsarbejde i forhold til målgruppen og det 
pædagogiske personale.

Udfordringen er dog, at der skal mere tid til, for at projektet kan udfolde sit fulde 
potentiale. Her er vi  ude i det lange, seje træk. Det tager tid at åbne dørene til 
målgruppen, og at skabe den tryghed og tillid, der er afgørende for projektets 
indsats. 

Erfaringen fra virket i de to boligsociale områder har også vist, at der skal stilles 
høje faglige krav til de personer, som skal kunne hjælpe i projektet. Derfor skal 
projektets inddragelse af frivillige videreudvikles.  

Projektet søger derfor om en bevilling til at udvikle indsatsen, afsøge og teste nye 
og flere boligområder, samarbejder og metoder. Projektets vigtigste resultat er at  
løfte de borgere, der har fået hjælp-til-selvhjælp via projektet. 
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Videreføres 
indsatsen fra 
handleplan 2017?

Projektet er en del af integrationshandleplanen for 2017 og støttes af 
integrationspuljen med 135.000 kr. 

Beskrivelse af 
indsatsen i 2018

Relationsarbejde: 
 Indsatsen vil fokusere på at videreudvikle de tætte relationer i områderne, 

herunder tilbyde digital vejledning ved møder, forsamlinger, fester og 
klubber for at skabe kendskab til projektets tilbud. Projektet vil medvirke i 
opsætning af kulturmøder i samarbejde med lokale aktører.

 Udvide arbejdet med lokale vejledninger og forsøge nye lokaliteter, via lokalt 
opsøgende arbejde og samarbejde med daginstitutioner i områderne 

 Udvide indsatsen til 1 – 2 flere boligsociale områder i kommunen.
Tværgående samarbejde – helhedsorienteret indsats: 

 Projektet vil udvide samarbejdsfladerne lokalt samt centralt via udbredelse 
af kontakten til andre forvaltninger, f.eks. skoler og daginstitutioner  for at 
kunne yde mere effektiv og bedre vejledning på stedet. 

Etablere samarbejde med frivillige: 
 Det planlægges at finde frivillige vejledere blandt studerende på 

Socialrådgiveruddannelsen, pensionerede socialrådgivere eller 
borgerservicemedarbejdere. Herefter vil projektet indlede et samarbejde 
med frivillige om lokal vejledning. 

Biblioteket - porten til det danske samfund: 
 Projektet vil tydeliggøre bibliotekets mange fleksible tilbud om  

understøttende læring, IT-cafeen og bibliotekets generelle tilbud om 
information om samfundet, kulturelle oplevelser, bøger, film, aviser på 
mange fremmedsprog etc. Projektets teori er, at et løft i digitale 
kompetencer også kan løfte målgruppens oplevelse af medborgerskab i 
samfundet.

Resultater og 
indikatorer 2018

 Relationsarbejde: Efter 2018 vil flere beboere kende til projektets 
aktiviteter og benytte de lokale vejledninger. Der forventes som minimum 
en fordobling af henvendelserne i 2018 sammenlignet med 2017.

 Tværgående samarbejde: Der udarbejdes i løbet af 2018 en plan for 
projektets snitflader til andre kommunale forvaltninger og institutioner.

 Frivillige: I løbet af 2018 udvikles og startes samarbejde med frivillige i 
minimum 2 af de udvalgte boligsociale områder.

 Projektets forankring: Der kan efter 2018 peges på en driftsmodel for 
projektet og en eventuel senere udvidelse til flere af kommunens 
boligområder. 

Inddragelser af 
ressourcer

Som en del af projektet vil der arbejdes med at inddrage frivillige og lokale 
ressourcer, som kan give mere varige og lokale muligheder for vejledning. 
Projektet vil endvidere udvide kontaktfladen til andre dele af den kommunale 
forvaltning for at effektivisere vejledningen af målgruppen. 

Integrationspuljen Der søges om 135.000 kr. til dækning af personaleressourcer til indsatsen, 
herunder en studentermedhjælp med arabisk baggrund. Biblioteket lægger 
ressourcer ind til arbejde med frivillige samt til IT, materialeudgifter mv. 

Kontaktperson og 
afdeling

Projektleder: Heidi Jonesco, Biblioteket Frederiksberg
Chef: Vibeke Munch Kofoed, Biblioteket Frederiksberg
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Indsats 3: Baba – styrkelse af far-rollen

Udvalg Socialudvalget 

Mål fra 
integrationspolitikken

At en større del af voksne borgere med anden etnisk baggrund end dansk:

 udnytter deres evner og mestrer eget liv på egne betingelser

Indsats for at nå 
målet

Baba – styrkelse af far-rollen

Udfordring I det boligsociale arbejde er der erfaring med, at det ofte er vanskeligt at få 
områdernes fædre engageret i at blive aktive borgere i lokalområderne og tage 
aktiv del i deres børns liv og opdragelse. Det kan skyldes en række faktorer, 
heriblandt en manglende tillid til systemet, manglende viden op børn og deres 
udviklingstrin og/eller manglende viden og/eller adgang til eksisterende 
fællesskaber for fædre.  

Formålet med  Baba er at styrke fædres deltagelse i deres børns liv og generelle 
trivsel. Det gøres ved at bringe både fædrenes og professionelle aktørers 
kompetencer og ressourcer i spil og derved skabe dialog og mulighed for 
forandring. I sidste ende er målet, at skabe rammerne for, at de frivillige fædre 
etablerer en forening eller lign, der kan fremme viden om styrkelse af farrollen til 
andre fædre i lokalområdet i den øvrige by. 

Indsatsen skal gennemføres på tværs af Frederiksbergs boligsociale områder; 
Stjernen, Solbjerg Have (Ffb) Danmarksgården (Lejerbo) Flintholm Alle 
(Frederiksberg Kommune) og Lindevangskvarteret (Privatbo).

Videreføres 
indsatsen fra 
handleplan 2017?

Nej, det er en ny indsats.

Beskrivelse af 
indsatsen

Målgruppen: Fædre i alle aldre og med alle nationaliteter. Erfaringsmæssigt har 
langt størstedelen af de involverede fædre dog haft anden etnisk baggrund end 
dansk. Dette er dog ikke et kriterie for deltagelse.

Et projekt under Center for Social Ansvar har igennem de seneste år udviklet et 
koncept for styrkelse af farrollen, kaldet ”baba”. Det er dette koncept, der foreslås 
igangsat på Frederiksberg.

Konceptet er et 1årigt forløb, der teoretisk bygger på viden indenfor strategisk 
forandringsledelse og metoder i socialt arbejde. Indsatsen  forløber over 8 
læringsmoduler samt 1 hel workshop weekend, der tilsammen skal ruste og 
myndigøre fædre i deres børns liv.  

Herudover skal det påregnes 2-4 måneder til rekruttering af fædre til at deltage i 
det første lokale fædre netværk.

Læringsmodulerne kan have forskelligt indhold, afhængig af gruppens ønsker for 
læring. Men overordnet omhandler modulerne børns udviklingsbehov fra 0-18 år. 

Et eksempel på det første læringsmodul er: 

 dybdegående indsigt i indsatsens metoder 
 klargøre gruppens samarbejdsnormer 
 gruppens egen vision for forløbet

De resterende 8/16 hel eller halvdags-moduler er bygget op omkring børns 
alderstrin- således at der er fokus på et alderstrin ad gangen op til det 18 år. 

Der inviteres kommunale og private videnspersoner til hvert læringsmodul, for at 
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holde oplæg og indgå i vidensdeling med fædre netværket.

Resultater og 
indikatorer 2018

Kvantitative mål: 

 15 frivillige fædre gennemfører læringsforløbet i 2018
 1 socialøkonomisk virksomhed/frivillig forening etableres (2018-2019)
   Alle frivillige fædre når ud til og påvirker positivt 10 fædre i forhold far-

rollen. 
 75% af gæsterne (oplægsholdere, fagpersoner mfl.) får en positiv 

oplevelse af mødet med fædrene og har fået nye muligheder for 
opkvalificering af samarbejdet/involveringen af fædre i deres arbejde

 De frivillige fædre afholder mindst et arrangement f.eks. et foredrag eller 
lign. for børn og unge i boligområderne.   

Kvalitative mål: 

 100 % af de frivillige fædre har oplevet en positiv forandring i deres egen 
far-rolle.

 100 % af de frivillige fædres kone/kæreste og børn har oplevet positiv 
forandring i hjemmet.

Inddragelser af 
ressourcer

Projektet tager afsæt i en ressource baseret tilgang, hvor det forventes alle 
involverede aktører bidrager med netop deres viden og kompetencer. Fædrene 
selv er i høj grad involveret i processen og skal selv definere projektet 
fokuspunkter og ønske til output. Herudover er både det offentlige system samt 
aktører fra civilsamfundet inviteret med,  både som videnspersoner og for at 
udvide deres egen faglige praksis. 

Integrationspuljen Projektet søger integrationspuljen om 250.000 kr. til projektet. 

Herudover forventes der egenfinansiering på mellem 5-10.000kr pr. deltagende 
boligafdeling, afhængigt af den enkelte afdelings størrelse og antal deltagere. 

Der er herudover afsat medarbejderressourcer, svarende til 3 timer ugentligt hos 
hver af de deltagende boligorganisationer samt kommunen. 

Kontaktperson og 
afdeling

Boligorganisationen Frederiksberg Forenende Boligselskaber

Boligorganisationen Lejerbo

Frederiksberg Kommune

Center for Socialt Ansvar

Tovholder: Mahdis Ghiassi-Larsen, SSA
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Indsats 4: Kvindenetværk - bydelsmødre

Udvalg Socialudvalget.

Mål fra 
integrationspolitikken

At en større del af voksne borgere med anden etnisk baggrund end dansk:

 udnytter deres evner og mestrer eget liv på egne betingelser

Indsats for at nå 
målet

Kvindenetværk - bydelsmødre

Udfordring Grundtanken i Bydelsmorkonceptet er, at mødre på mange måder er nøglen til 
hele familiens sociale og kulturelle integrationsproces.

Indsatsen skal styrke kvinder med anden etnisk baggrund, som er isoleret fra 
samfundet, uden netværk og/eller har sproglige barrierer. Indsatsen skal skabe 
netværk og bygge bro for de mest udsatte og isolerede kvinder på Frederiksberg. 
Det sker gennem peer-to-peer metoden, på en ligeværdig måde og i øjenhøjde.

På Frederiksberg er der pt. omkring 15 aktive bydelsmødre fordelt i forskellige 
boligområder i kommunen. Da der er tale om en frivillig indsats, sker der en 
naturlig udskiftning, men mange af de nuværende bydelsmødre har været frivillige 
mellem 4-9 år og de gør en stor indsats. Oplevelsen er at i kraft af det netværk og 
den uddannelse bydelsmødrene får igennem uddannelsen og i at være medlem af 
bydelsmorforeningen gør at de kommer videre i arbejde og uddannelse, og derfor 
er der et behov for at revitalisere gruppen og herigennem vedligeholde indsatsen. 
Der skal derfor rekrutteres og uddannes et nyt hold bydelsmødre fordelt på hele 
kommunen.

Udover at bydelsmødrene bygger bro og hjælper udsatte kvinder, får de også selv 
meget ud af at uddanne sig til Bydelsmor. Bydelsmødrene får generelt bedre 
selvtillid og bliver motiverede til at kommer i gang med mere uddannelse og job. 
De forbedrer deres sprogkundskaber, deres viden om det danske samfund og de 
får en større oplevelse af at høre til. Mange gør desuden endnu mere for deres 
børns deltagelse i fritidsaktiviteter og uddannelse efter de er blevet Bydelsmødre. 
Derudover oplever Bydelsmødrene, at de tilegner sig mange faglige kompetencer 
under uddannelsen og de ser en stor værdi og anerkendelse ved identiteten som 
Bydelsmor.

Videreføres 
indsatsen fra 
handleplan 2017?

Nej, det er en ny indsats.

Beskrivelse af 
indsatsen

Målgruppe: Målgruppen er hhv. ressourcestærke kvinder med anden etnisk 
baggrund en dansk på Frederiksberg, som bliver uddannet som bydelsmødre og 
hhv. isolerede og ressourcesvage kvinder, som bydelsmødrene kommer i kontakt 
med.

Formålet med bydelsmorindsatsen er at bringe håb og forandring i kvinders liv. 
Bydelsmødre giver kvinder den information og støtte, de har brug for, så de kan 
tage kontrol over eget liv og træffe de beslutninger, som opleves som rigtige for 
dem selv, familien og børnene. Indsatsen kan beskrives som hjælp til selvhjælp.

Indsatsen sker gennem uddannelse af en gruppe kvinder, der skal fungere som 
frivillige bydelsmødre på Frederiksberg. Bydelsmødrene er klædt på ift. 
grundlæggende viden om samfundet, herunder sundhed, børneopdragelse, viden 
om kommunale institutioner, demokrati, foreningslivet m.m. Med afsæt i peer to 
peer metoden, dvs. hvor ligestillede hjælper hinanden, skal bydelsmødrene bl.a. 
være med til at understøtte kvinder i forhold til hverdagsliv med særligt sigte på 
beskæftigelses- og motionsfremme.

Bydelsmødrene bruger primært tre metoder i deres arbejde:
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Samtale. Bydelsmødrene mødes med og taler med kvinder om emner, der er 
relevante for den kvinde de besøger. De videregiver eller opsøger viden som 
kvinden kan bruge til at komme videre i sit liv.

Brobygning. Bydelsmødrene bygger bro mellem kvinderne og lokalsamfundet, fx 
videregiver Bydelsmødrene viden om kommunens tilbud, foreningslivet, lokale 
organisationer. Hvis der er behov følger Bydelsmoderen kvinden til det sted hun 
har brug for at finde.

Netværk. Bydelsmødrene støtter fx kvinderne i at deltage i forskellige 
arrangementer, så kvinderne har mulighed for at møde andre og udveksle 
erfaringer og viden.

På Frederiksberg er der på nuværende tidspunkt en selvstændig frivillig 
bydelsmorforening, med omkring 15 medlemmer, fordelt over hele kommunen. 
Der skal uddannes et nyt hold bydelsmødre på minimum 12 kvinder. De skal bo på 
tværs af hele kommunen, og det nye hold skal knyttes op på den eksisterende 
forening, som ligeledes skal være med til at rekruttere, undervise og koordinere 
uddannelsen.

Til at gennemføre uddannelsen ansættes en koordinator på 6 timer om ugen. 
Koordinatoren skal rekruttere, koordinere og stå for gennemførelse af 
uddannelsen. Det sker i samarbejde med boligsociale medarbejdere, 
sundhedsplejen, bibliotekerne, børneinstitutioner, foreningslivet m.m.

Resultater og 
indikatorer 2018

 Minimum 12 kvinder gennemfører bydelsmoruddannelsen
 Minimum 8 af kvinderne er aktive i bydelsmorforeningen efter endt 

uddannelse
 De nye bydelsmødre gennemfører minimum tre aktiviteter for andre 

kvinder efter endt uddannelse

Inddragelser af 
ressourcer

Bydelsmorkonceptet tager afsæt i den enkelte kvinde (borger) og foldes ud til det 
nære netværk, naboer mm.

Integrationspuljen Der søges om 140.000 kr. til koordinator, forplejning, materialer mm. 

Undervisning mm sker primært med kommunale fagpersoner. Rekruttering sker 
hovedsageligt gennem de boligsociale medarbejdere.

Kontaktperson og 
afdeling

Tovholder: Mahdis Ghiassi-Larsen, SSA

Boligsociale medarbejdere Søndermarkskvarteret, Flintholm, Stjernen, 
Danmarksgården etc.
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Indsats 5: Inddragelse af civilsamfundet – partnerskabsaftale med Frivillignet

Udvalg Socialudvalget, Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, Undervisningsudvalget

Mål fra 
integrationspolitikken

At en større del af voksne borgere med anden etnisk baggrund end dansk:

 udnytter deres evner og mestrer eget liv på egne betingelser.

Indsats for at nå 
målet

Inddragelse af civilsamfundet – partnerskabsaftale med Frivillignet

Udfordring En styrket integrationsindsats kan opnås gennem større inddragelse af 
civilsamfundet, der kan bidrage med mange nye kompetencer og styrke den 
kommunale indsats. Frederiksberg Kommune har gennem en årrække haft et 
solidt og velfungerende samarbejde med Frivillignet under Dansk Flygtningehjælp 
om koordinering og gennemførelse af konkrete aktiviteter til understøttelse af 
integrationsindsatsen på Frederiksberg. Indsatsen under Inddragelse af 
civilsamfundet kan organiseres forskelligt, have forskellige formål og målgrupper. 
Aftalen med Frivillignet er både rettet mod indvandrere og flygtninge og 
understøtter bredt i forhold til Integrationspolitikkens mål med fokus på, at den 
frivillige hjælp, der ydes, er hjælp til selvhjælp. Med aftalen er der en kontinuerlig 
og stabil indsats, hvor der er behov, men også mulighed for fleksibilitet og løbende 
tilpasning, hvilket er vigtigt i en periode med hurtigt-skiftende fokus og behov, der 
med fordel kan understøttes af en frivillig indsats. Det tilstræbes derfor at have en 
så fleksibel aftale, at Frederiksberg Kommune hurtigt og ved behov kan trække på 
Frivillignets mangeårige erfaring til rådighed for nye tiltag og aktiviteter.

Videreføres 
indsatsen fra 
handleplan 2017?

Den to-årige aftale med Frivillignet videreføres fra 2017. Partnerskabsaftalen er 
koncentreret om nuværende, velfungerende initiativer omkring lektie- og 
sprogcaféer samt pige- og drengeklubber i de boligsociale områder. Som hidtil vil 
der blive arbejdet på at styrke og udvikle disse initiativer løbende.

Beskrivelse af 
indsatsen

Indsatsen under aftalen med Frivillignet er for alle målgrupper i 
Integrationspolitikken. Aftalen retter sig mod en struktureret, velkoordineret og 
kontinuerlig frivillig indsats:

 Lektiehjælp (Hovedbiblioteket, Domus Vista Biblioteket, Lindebutikken)
 Drengeklub på Stjernen
 Pigeklub i Danmarksgården og Flintholm Allé 
 Sproghjælpen på Frederiksberg – målrettet sprogtræning og lektiehjælp 

på individuelt plan
 Sprogcafé på VUF – samtaletræning til VUF’s sprogkursister

Den frivillige indsats har også effekt ud over det konkrete formål, nemlig at skabe 
det mellemmenneskelige møde. Det handler ikke kun om lektiehjælp og 
sprogtræning, men i lige så høj grad om kultur- og samfundsforståelse og viden 
om muligheder fx indenfor uddannelse og beskæftigelse.

Resultater og 
indikatorer 2018

Aftalen med Frivillignet fortsættes med henblik på at holde fast i de solide og 
velfungerende frivillige indsatser. Der er løbende monitorering og en årlig 
evaluering af de enkelte tilbud og deres effekt med henblik på en justering af 
indsatser, der ikke har tilstrækkelig effekt, fx ved svigtende deltagerantal eller 
utilstrækkelig kvalitet og stabilitet i tilbuddet. Der vil løbende være opmærksomhed 
på mulige samarbejder mellem Frivillignet og andre frivilligaktører med henblik på 
en optimering af den frivillige indsats på Frederiksberg.

Inddragelser af 
ressourcer

Den frivillige indsats inddrager civilsamfundet, afhængig af den enkelte indsats. 
Det kan både være den nære ”nabohjælp” og den mere professionelle 
frivilligindsats, fx lektiehjælp.

Integrationspuljen 200.000 kr.
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Indsats 6: Vejen til Viden – opsøgende og præventiv indsats overfor nydanske kvinder

Kontaktperson og 
afdeling

Hanne Müller, SSA Staben

Udvalg Socialudvalget

Mål fra 
integrationspolitikken

At en større andel af borger med anden etnisk baggrund end dansk:

 er aktive i samfunds-, forenings- og det demokratiske liv

Indsats for at nå 
målet

Vejen til Viden – opsøgende og præventiv indsats overfor nydanske kvinder

Udfordring 42 % af alle kvinder på kvindekrise centre i Danmark har en nydansk baggrund. 
Mange nydanske kvinder er udsat for vold i nære relationer og mangler viden om 
hvad er vold, former for vold, vold mod børn osv. 

Mange sagsbehandlere i det offentlige system mangler også viden om hvordan 
vold identificeres og hvilken handling der skal til for at formindske vold.

Kvinder udsat for vold kan ende på krisecentre, droppe ud af arbejdsmarked eller 
uddannelse, ofte uden at få sat ord på hvad der sker. Der foregår ligeledes megen 
social kontrol fra nære relationer som hindrer løsninger på udfordringen

Videreføres 
indsatsen fra 
handleplan 2017?

Nej.

Beskrivelse af 
indsatsen

Målgruppen er potentielt voldsramte nydansker kvinder, nydanske kvinder som 
evt. kender nogen som er voldsramt, samt kommunens ansatte.

Målgruppen kan også være ægtefæller.

Der skal informeres om vold, former for vold, som fysisk vold, psykisk vold, 
økonomisk vold, social kontrol, redskaber hvordan man kan hjælpe sig selv, 
bekendte, og hvor man kan få yderligere hjælp.

Projektet Vejen til Viden er et fælles projekt udført af Danner og KIT (Kirkernes 
Integrations Tjeneste). Projektet er landsdækkende, men vil i dette projekt 
fokusere på og borgere i Frederiksberg Kommune.

Resultater og 
indikatorer 2018

 Der afholdes fire informationsmøder i de sociale boligområder
 Der afholdes 10 informationsmøder i foreninger, caféer eller lign.
 Der afholdes 2 informationsmøder med ansatte i kommunen.
 200 nydanske kvinder i kommunen bliver informeret omkring vold i nære 

relationer, social kontrol, og hjælp til at finde løsninger og blive en del af et 
netværk.

 5-15 sagsbehandlere klædes på til at kende til problemets omfang, samt hvor 
man kan henvise borgere som bliver identificeret med udfordringerne.

Inddragelser af 
ressourcer

Projektet tager afsæt i borgeren som ressource i eget liv.

Integrationspuljen Der søges om 50.000 kr. til dækning af løn og udgifter til konsulenterne som 
afholder møderne.

Kontaktperson og 
afdeling

Tovholder Hans Henrik Lund, KIT, i samarbejde med Danner
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Mål: at en større andel af borgere med anden etnisk baggrund end dansk har de samme 
muligheder for at leve et sundt liv som alle andre borgere

Indsats 7: Flere trænere med anden etnisk baggrund end dansk

Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget 

Mål fra 
integrationspolitikken

At en større andel af borger med anden etnisk baggrund end dansk:

 har samme mulighed for at leve et sundt liv som andre borgere

Indsats for at nå målet Flere trænere med anden etnisk baggrund end dansk

Udfordring En del borgere med anden etnisk baggrund har svært ved at finde sig til rette i 
foreningslivet, fordi de ikke har tradition for at deltage heri. Der er en række 
uskrevne regler, som kan være svære at afkode, når man ikke har kendskab til 
den danske foreningskultur. 

En undersøgelse af borgernes idrætsvaner på Frederiksberg i 2016 viste at 
færre børn og unge (10-15 år) med ikke-vestlig baggrund dyrker motion og 
idræt end gennemsnittet (58% mod 74% generelt). Tilsvarende dyrker 34% 
voksne med ikke-vestlig baggrund ikke idræt og motion for tiden (mod 17% af 
alle voksne). Desuden viser landsdækkende undersøgelser at markant færre 
piger og unge kvinder med anden etnisk baggrund deltager som medlemmer 
og frivillige i idræts- og foreningslivet.

For at fremme, at flere borgere – og især piger/unge kvinder - med anden 
etnisk baggrund involverer sig i foreningslivet, iværksættes aktiviteter, der kan 
identificere og uddanne instruktører med anden etnisk baggrund med henblik 
på at styrke forskellige målgruppers deltagelse i idrætsaktiviteter.

Videreføres indsatsen 
fra handleplan 2017?

Nej. Ideen er foreslået af Integrationsrådet i februar 2017 

Beskrivelse af indsatsen Målgruppen: Unge (i udskolingen/ungdomsklubber og på 
ungdomsuddannelser), der har potentiale til at blive instruktører i miljøer, der 
har høj koncentration af borgere med anden etnisk baggrund 

Der er to spor i indsatsen: 

1. Der etableres træningsfællesskaber blandt piger og unge kvinder på en 
eller flere ungdomsuddannelser, hvor relativt mange elever har anden 
etnisk baggrund. Først rekrutteres deltagere til 8-10 ugers ugentlige 
idrætsaktiviteter på skolen/uddannelsen. Dernæst introduceres de 
unge til, hvordan man organiserer et foreningsfællesskab og sætter 
aktiviteter i gang. Til sidst vil der være fokus på, hvordan foreningen og 
aktiviteterne forankres i relation til skolen/uddannelsesstedet.

2. Tilbyde uddannelsesforløb primært målrettet til foreningsløse unge af 
begge køn gennem en ungdomsklub og/eller ungdomsskolen, hvor 
unge uddannes til instruktører og derpå kobles til idrætsforeninger eller 
andre relevante aktører mhp. at varetage idrætsaktiviteter for andre 
unge. Undervejs uddannes personale omkring de unge til at være 
idrætsansvarlige mentorer, som løbende kan understøtte de unge 
instruktører og uddanne flere unge med tiden.

Der vil foregå en opsøgende rekruttering på tværs af sporene i indsatsen, som 
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sikrer, at målgruppen (unge med anden etnisk baggrund) nås.

Resultater og 
indikatorer 2018

 I foråret 2018 involveres 5-7 unge kvinder i at etablere en bestyrelse 
med hjælp fra DGI og erfarne foreningskvindementorer og varetage et 
foreningstilbud med ugentlige idrætsaktiviteter i tilknytning til en eller 
flere ungdomsuddannelser

 Der uddannes løbende instruktører til at kunne varetage 
kvindeforeningens hold med henblik på, at minimum 1 hold er etableret 
og rekrutterer nye deltagere ved skolestart i august 2018 

 Der uddannes derudover 25-35 unge instruktører i løbet af 2018 til 
undervise på eksisterende hold og/eller til at etablere egne 
hold/træningsfællesskaber, som er åbne for alle uanset etnisk 
baggrund

Inddragelser af 
ressourcer

Indsatsen bygger på en antagelse om, at trænere med anden etnisk baggrund 
vil have en bedre mulighed for at tiltrække udøvere med anden etnisk 
baggrund.

Integrationspuljen Integrationspuljen søges om 180.000 kr. til indsatsen, som fordeler sig på 
25.000 kr. til medfinansiering af spor 1, 105.000 kr. til 2-3 forskellige forløb 
under spor 2, samt 50.000 kr. til opsøgende indsats og rekruttering lokalt på 
tværs af de to spor. 

Medfinansieringen under spor 1 udløser yderligere ekstern finansiering fra 
Socialstyrelsen med 35.000 kr. pr. forløb plus uddannelses og 
netværksaktiviteter i regi af DGI projektet ”Foreningskvinder”. 

Finansiering af spor 2 kan udløse yderligere ekstern finansiering på op til 
170.000 kr. fra Trygfonden og DGI Storkøbenhavn – såfremt forløb kan 
etableres i samarbejde med en lokal ungdomsklub. Dette afklares i løbet af 
projektperioden.

Kontaktperson og 
afdeling

DGI Storkøbenhavn/Projektleder Magnus Runge Holmegaard samt

Kultur & Fritid/Bevæg Dig For Livet: Marianne Hovmand Skov 
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Mål: at en større andel af borgere med anden etnisk baggrund end dansk er aktive i 
samfunds-, forenings- og det demokratiske liv

Indsats 8: Fritidsguidning til flygtninge og familiesammenføre

Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget

Mål fra 
integrationspolitikken

At en større andel af borger med anden etnisk baggrund end dansk

 er aktive i samfunds-, forenings- og det demokratiske liv

Indsats for at nå målet Fritidsguidning til flygtninge og familiesammenførte

Udfordring Formålet med indsatsen er at introducere flygtninge for foreningslivet og at 
sikre fastholdelse i foreningslivet.

Erfaringen fra det første år med fritidsguidning og fritidspas til flygtninge har vist 
stor interesse for mulighederne – men også betydelige barrierer ift. sprog og 
meget lidt kendskab til det danske foreningslivs måde at fungere på. Samtidig 
viser det sig, at flere borgere stopper i foreningerne, når de selv skal til at 
betale og ikke har skullet betale fra start.

De nye tiltag skal dels overkomme sprogbarrieren – dels give de nye 
medlemmer ejerskab over deres medlemskab og sikre forældrenes involvering 
i også deres børns foreningsliv. 

Videreføres indsatsen 
fra handleplan 2017?

Ja, indsats bygger videre på erfaringer fra første år, hvor 54 børn og 46 voksne 
har været i berøring med fritidsguideordningen og/eller modtaget fritidspas 
(nogle har modtaget pas, nogle er blevet guidet og nogle har både modtaget 
pas og er blevet guidet).

I 2018 vil tilgangen til opgaven blive ændret på flere felter på baggrund af 
erfaringerne i ordningens første år. Både ift. hvornår flygtningene rekrutteres, 
hvordan fritidsguidningen foregår, hvordan de bliver modtaget i foreningslivet. 

Beskrivelse af indsatsen Målgruppen: Flygtninge 

I budgetforliget for 2018 er der afsat 90.000 kr. til at fortsætte dækningen af 
fritidspas for udsatte børn og unge samt flygtninge, som giver op til et års 
kontingentfrihed. 
Det er en forudsætning for, at fritidspasordningen bliver brugt, at der eksisterer 
frivillige guider, som kan hjælpe målgrupperne ind i foreningslivet. På baggrund 
af det seneste års erfaringer, videreudvikles indsatsen ift. flygtninge i 2018 med 
følgende tiltag:

Rekruttering af flygtninge
Det har vist sig, at resultaterne for flygtningefritidsguidningen er bedst, når 
flygtninge har tilegnet sig basale danskkompetencer, inden de starter til 
foreningsaktiviteter. Koordinatoren for flygtningefritidsguidningen vil derfor ikke 
rekruttere på kursustrappen, som hidtil – men derimod styrke netværket med 
de sagsbehandlere, venskabsfamilier og andre, der er involveret i 
flygtningefamilierne, som kan henvise flygtningene til fritidsguidning, når 
flygtningene er klar til dette.

Fritidsguidning – åben guidning med tolk
For at overkomme sprogbarrieren etableres åben guidning med frivillige tolke 
to gange om måneden, hvor koordinatoren, flygtningene og frivilligguiderne kan 
mødes og få hjælp til  kommunikationen i forbindelse med igangsættelse af 
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guideforløb. Det forventes at en opstart med frivillige tolke kan give en god start 
omkring fritidsguidningen med færre misforståelser og bedre introduktion til 
foreningslivets normer, muligheder etc. Efterfølgende møder mellem 
frivilligguiden og den pågældende flygtning vil foregå uden tolk.
For at skabe synlighed og let tilgængelighed, vil den åbne guidning foregå i 
KU.BE – i relation til et eksisterende tilbud om lektiecáfe for unge.

Foreningernes modtagelse af flygtninge
I løbet af 2017 har der vist sig gode erfaringer med at fritidsguiderne for 
flygtninge, spotter en mulig ”buddy” til en nystartet i de foreninger, som 
modtager flygtninge på deres ordinær hold. Det kan f.eks. være en anden 
forælder på sidelinjen, et barn, der er jævnaldrende med det nyankomne 
medlem el. lign. 

For at styrke foreningernes evne til at inkludere nye medlemmer med 
flygtningebaggrund i fællesskabet, udvælges 3 foreninger til at være 
modtagerforeninger, hvor nye medlemmer mødes af særlig guidning og støtte 
internt i foreningen. Der kan f.eks. arbejdes med særlige indslusningshold, hvor 
større grupper af flygtninge vinder fortrolighed med foreningslivets måde at 
virke på – inden de sluses ud på de øvrige foreningshold. Eller der kan 
fokuseres på uddannelse af instruktører med anden etnisk baggrund jf. indsats 
i integrationshandleplanen Flere trænere med anden etnisk baggrund end 
dansk. Der kan også etableres andre understøttende tiltag – dette vil bero på 
dialog med hver enkelt forening.

Evaluering af fritidspasordningerne og deres indbyrdes sammenhæng
I forbindelse med budgetdrøftelserne har det været drøftet, om 
fritidspasordningerne skulle gøres 3-årige i stedet for 1-årige. Indtil videre har 
dette ikke været ønsket politisk. 
I løbet af 2018 vil det blive vurderet, hvordan man kan skabe et mere holdbart 
grundlag for flygtninges og deres familiers involvering i foreningslivet end den 
nuværende fritidspasordning giver mulighed for. Vurderingen vil også blive set i 
relation til fritidspasordningen for udsatte børn og unge.

Indsatsen foregår i samarbejde med foreningerne, SSA, BUO samt Kultur og 
Fritid.

Resultater og 
indikatorer 2018

 Min. 30 flygtninge, som ikke har modtaget fritidspas tidligere 
introduceres til foreningslivet og går på faste hold i foreningerne

 Flere flygtninge fastholdes i foreningslivet

Inddragelser af 
ressourcer

Gennem de netværk flygtningene gradvist involveres i, får de kendskab til 
foreningslivet og de muligheder det rummer. 

Foreningslivet bliver samtidig en platform for at flygtningene bliver mere 
fortrolige med dansk kultur og tradition.

Integrationspuljen Der søges 120.000 kr. til indsatsen – ved siden af de 90.000 kr., der er fastsat i 
budgetforliget til fritidspas for udsatte børn og unge og flygtninge. 

Kontaktperson og 
afdeling

Kontaktperson: Kultur & Fritid, flygtninge-fritidsguidekoordinator Maiken Kirk 
Andersen maan24@frederiksberg.dk
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Mål: at en større andel af borgere med anden etnisk baggrund end dansk gennemfører en 
ungdoms- og videreuddannelse

Indsats 9: Samarbejde med VUF om skoletilbud for sent ankomne unge flygtninge mellem 
16-25 år

Udvalg Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, Undervisningsudvalget

Mål fra 
integrationspolitikken

At en større andel af borgere med anden etnisk baggrund end dansk:

 gennemfører en ungdoms- og videreuddannelse

Indsats for at nå 
målet

Samarbejde med VUF om skoletilbud for sent ankomne unge flygtninge 
mellem 16-25 år

Udfordring En overvejende del af sent ankomne flygtninge ankommer til Frederiksberg, når 
de er over 15 år. For størstedelen af dem er det ikke muligt at fuldføre en 9. eller 
10. klasse afgangseksamen. Mange i målgruppen mangler generelle 
grundskolekompetencer og dansksproglige kompetencer samt studie- og 
læringskompetencer.

På denne baggrund blev der i 2016 etableret et samarbejde med VUF om en 
ungeklasse for målgruppen. Skoletilbuddet har haft succes med fastholdelse og 
fremmøde. Flere unge består det næste niveau i dansk (prøve i dansk 2), som er 
den afsluttende prøve inden sommeren 2017, en prøve der er kompetencegivende 
og giver adgang til videre uddannelse

På baggrund af erfaringerne har det vist sig, at der fortsat er behov for at udvikle 
det rette uddannelsestilbud for målgruppen, herunder en sikring af, at tilbuddet 
lever op til integrationslovgivningen (sidst ændret juli 2016). I 2018 skal indsatsen 
således sikre et forsat samarbejde med, forankring og videreudvikling af 
skoletilbud til målgruppen.

Formålet med indsatsen er, at en større andel af eleverne kan uddanne sig videre 
med henblik på at opnå selvforsørgelse enten gennem ordinær ansættelse eller 
via et af de såkaldte Integrationsgrunduddannelses-forløb eller andre relevante 
uddannelsesforløb.. Derudover skaber uddannelsen en relevant ramme for de 
unge og styrker mulighederne for bærende relationer i det eksisterende 
uddannelsesmiljø, der er med til at fastholde de unge og understøtte fuldførelse af 
deres uddannelsen.

Videreføres 
indsatsen fra 
handleplan 2017?

Indsatsen videreføres efter et pilotprojekt som var en del af 
integrationshandleplanen 2016 og 2017. Resultaterne fra pilotprojektet viser:

 At skoletilbuddet har haft succes med fastholdelse og fremmøde 
 Det forventes, at flere unge består det næste niveau i dansk ( prøve i dansk 

2), som er den afsluttende prøve inden sommeren 2017. Denne prøve er 
kompetencegivende og giver adgang til videre uddannelse

Udfordringer og læring:

 Den faglige bredde for de 16-18 årige skal styrkes i tilbuddet.
Kurset tilpasses de skærpede beskæftigelsesrettede krav om bl.a. 15 timers 
praktik, jf. den revidere integrationslov fra juli 2016.

Beskrivelse af 
indsatsen

I ungeklassen arbejdes der i moduler henimod at bestå Danskuddannelse 1 eller 
Danskuddannelse 2 (ca. 12-14 lektioner) suppleret med enten praktikophold eller 
andre fag som forstadie til AVU Basis. Efterfølgende kan eleverne tage AVU-
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kurser med henblik på 9. eller 10.kl. prøve og/eller komme i branchepakkeforløb.

Resultater og 
indikatorer 2018

Målet med indsatsen er at:

 Der sker en stigning i antallet af unge i målgruppen som kort tid efter det fyldte 
18. år kan gå i gang med AVU-kurser med fokus på at fuldføre dele eller hele 
9. eller 10.kl. prøven. 

 En større andel af målgruppen fastholder og fuldfører en 
ungdomsuddannelse/IGU forløb/opnår ordinær beskæftigelse igennem 
deltagelse i branchepakkeforløb. 

Inddragelser af 
ressourcer

Borgeren styrkes ift. at kunne blive en del af det ordinære arbejdsmarked.

Integrationspuljen Der søges om 150.000 kr. til dækning af de ekstra udgifter der er forbundet med at 
oprette og driften en særlig ungeklasse på VUF.

De relevante afdelinger – som visiterer de unge til klassen -  supplerer med 
egenfinansiering idet de finansierer selve kursusafgiften for den enkelte unge.

Kontaktperson og 
afdeling

Tovholder Dina Haffar Wolf, Center for Integration i samarbejde mellem 
Frederiksberg Kommune, Center for Integration, SSA samt 
Voksenuddannelsescenter Frederiksberg. 
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Indsats 10: Styrkelse af flygtningebørns integration, gennem et fortsat klubmedlemsskab

Udvalg Undervisningsudvalget

Mål fra integrations-

politikken

At en større andel af borgere med anden etnisk baggrund end dansk:

 gennemfører en ungdoms- og videreuddannelse

Indsats for at nå 
målet

Styrkelse af flygtningebørns integration, gennem et fortsat klubmedlemsskab

Udfordring Formålet med indsatsen er at styrke flygtningebørns fortsatte integration ved at 
understøtte deres muligheder for deltagelse i klublivet.  

Frederiksberg Kommune modtager i disse år en del sent ankomne unge med 
flygtningebaggrund. Det er unge der begynder deres danske skolegang i en så sen 
alder, at kun få af dem vil kunne nå at tage en afgangsprøve i den danske 
folkeskole inden de fylder 18 år. 

For at tilgodese disse unges faglige læringsmuligheder, har Frederiksberg 
Kommune besluttet(behandles i UU 8.maj), at der for denne elevgruppe skal 
undervises i udvidede modtageklasser. 

Dette medfører til gengæld et behov for systematisk og bevidst at arbejde for 
etablering af meningsfulde fællesskaber mellem denne målgruppe og andre unge 
med dansk baggrund, i det miljø som de i dagligdagen sammen færdes i, nemlig 
skole og klub.

Der eksisterer et slip fra skoledagen slutter til ungdomsklubben åbner, hvor der er 
stor risiko for, at unge med flygtningebaggrund går hjem og derefter desværre i 
mindre grad kommer tilbage til klubtid. På sigt melder de sig ud af klubben. 

Videreføres 
indsatsen fra 
handleplan 2017?

Vi har i år arbejdet med at skabe meningsfulde fællesskaber mellem 
modtageeleverne og de elever der allerede går på skolen. Det har vi gjort med 
frivilligt arbejde – buddyordningen mellem eleverne, forældrenetværk og gennem et 
tæt samarbejde mellem skole og klub.

Vi arbejder lige nu vha midler fra integrationspuljen 2017 med forskellige modeller, 
hvor vi tilbyder ”åbningstid” for de ældste elever i perioden fra skolen slutter til 
ungdomsklubben åbner. 

Dette ”slip” kommer (efter 1.maj), når eleverne ikke længere går i juniorklub fra kl. 
15-17. Det er vores erfaring at mange af de nytilkomne unge skal fastholdes og 
”følges” i denne periode, for at undgå, at de holder op med at komme i klubben.  

Beskrivelse af 
indsatsen

Målgruppen: Unge i modtagerforløb i den udvidede modtageklasse på Skolen ved 
Nyelandsvej – afdeling Lollandsvej

Der ansøges om midler til at kunne udvide åbningstiden i ungdomsklubben, så 
’slippet’ mellem skole og ungdomsklubtid fjernes. Desuden midler til at kunne 
iværksætte ekstraordinære aktiviteter for elever fra den udvidede modtageklasse og 
de elever som har meldt sig som buddyer.

Meningsfulde fællesskaber skabes, når man er sammen om et fælles tredje. Dette 
ønsker vi at skabe mulighed for gennem de aktiviteter, som ansøgte midler vil 
kunne blive brugt til. 

Buddyer er frivillige danske unge fra skolen, som har meldt sig til at styrke 
fællesskabet med en eller flere af de unge nytilkomne elever fra modtageklassen.

Resultater og 
indikatorer 2018

 Unge sent ankomne fastholdes i højere grad i klubmedlemskab. 
 Meningsfulde aktiviteter iværksættes for modtageklasseelever og deres 

buddyer
 Fællesskaber på tværs af sprog og etnicitet styrkes i klubben og lever 
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videre.
 Unge sent ankomne opnår at få en ungdomsuddannelse omend ikke inden 

fyldt 18, men få år efter.

Inddragelser af 
ressourcer

Buddy-ordningen er frivilligt baseret. Midlerne tænkes anvendt bl.a. til styrkelse af 
denne ordning. 

Integrationspuljen Der søges om 80.000 kr. fra Integrationspuljen til udvidet åbningstid og til mulighed 
for at iværksætte meningsfulde aktiviteter der styrker fællesskab med danske unge. 

Kontaktperson og 
afdeling

Karin Horsted Berg Skoleafdelingen, BOU

Jette Kjærgaard (Skolen på Nyelandsvej)

Henning Odgaard (Klub Louis P)
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Mål: at en større andel af borgere med anden etnisk baggrund udnytter deres evner og 
mestrer eget liv på egne betingelser

Indsats 11: Frivillige, brancherettede erhvervsmentorer for flygtninge

Udvalg Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget.

Mål fra 
integrationspolitikken

At en større andel af borgere med anden etnisk baggrund end dansk:

 er aktivt bidragende på arbejdsmarkedet

Indsats for at nå 
målet

Frivillige, brancherettede erhvervsmentorer for flygtninge

Udfordring Formålet med indsatsen er – i samskabelse med repræsentanter for erhvervslivet 
- at sikre flygtninge en god start på arbejdslivet. Indsatsen skal øge den 
beskæftigelsesrettede effekt af de såkaldte branchepakker ved at tilbyde 
flygtninge frivillige erhvervsmentorer indenfor de relevante brancher. 

Det der adskiller dette erhvervsmentortilbud fra andre lignende tilbud er, at  
mentorerne kommer fra ufaglærte stillinger indenfor de seks relevante brancher: 
Køkken, rengøring, lager, transport, detail samt bygge- og anlægsbranchen. 

Fokus for mentorerne vil både være at bygge bro til arbejdsmarkedet gennem 
netværk mv. samt introducere flygtninge til de generelle vilkår på det danske 
arbejdsmarked.

Videreføres 
indsatsen fra 
handleplan 2017?

Nej.

Beskrivelse af 
indsatsen

Målgruppe: Flygtninge i branchepakkeforløb og beskæftigelse

Med målrettede erhvervsmentorer understøttes flygtningene i deres beskæftigelse 
mhp. fastholdelse. 
Forskning på området viser, at mentorordninger har et væsentligt potentiale for at 
sikre borgerens empowerment og progression hen i mod det ordinære 
arbejdsmarked. Derudover viser undersøgelser, at en mentorordning udgør et 
væsentligt redskab i forhold til at understøtte rummeligheden på virksomhederne. 
Og seks ud af ti virksomheder vurderer, at virksomhedsmentorer er en 
forudsætning for gode virksomhedsforløb (Damvad 2015:53).
Mentorordningens succes afhænger dog primært af en god og målrettet 
rekruttering, matchning og opfølgning. Alle tre elementer er afgørende for effekten, 
hvorfor de midler der ansøges hovedsageligt skal anvendes for at sikre netop de 
tre områder. 

De ansøgte midler skal konkret anvendes til at rekruttere og facilitere et netværk af 
egnede mentorer samt at sikre det gode og holdbare match mellem mentor og 
flygtning. I den forbindelse vil Frederiksberg Erhvervsforum bidrage med en 
opdateret udsøgning af relevante brancher samt virksomheder, hvor mentorer kan 
rekrutteres fra.

Resultater og 
indikatorer 2018

Det er opstilles følgende tre succeskriterier for indsatsen: 

 20-25 flygtninge matches med en erhvervsmentor
 50 pct. af de flygtninge, der har været tilknyttet en erhvervsmentor i min. 

seks måneder er i ordinær beskæftigelse (efter de seks måneder).
 80 pct. af de flygtninge, der har været tilknyttet en erhvervsmentor og som 
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er kommet i job/IGU eller uddannelse, er fastholdt i beskæftigelse ét år 
efter, at de er kommet i job/IGU eller uddannelse.

Inddragelser af 
ressourcer

Undersøgelse har vist, at en mentorindsats har en positiv indvirkning på det 
tværfaglige samarbejde. I mange af jobcentrene mener man, at mentorindsatsen 
har været med til at styrke samarbejdet med andre enheder i kommunen og 
dermed kan siges at have en ”silo-nedbrydende effekt” ganske enkelt i kraft af at 
man har været nødt til at arbejde aktivt med snitflader og fælles gråzoner (SFI 
2015).
Derudover er det afgørende for et succesfuldt mentorforløb, at borgeren selv er en 
aktiv medspiller i hele forløbet.

Integrationspuljen Der ansøges om 270.000 kr. til finansiering af opstart af mentorordninger, 
herunder rekruttering af mentorer, matchning og drift af ordningen. Center for 
Integration vil derudover supplere med en egenfinansiering ved at centerets 
medarbejdere understøtter og sikrer fastholdelse af indsatsen gennem den 
løbende dialog med den enkelte flygtning.

Kontaktperson og 
afdeling

Dina Haffar Wolf, Center for Integration, Arbejdsmarkedsafdelingen.


