
Haslev den 17.11.2021 

Høringssvar fra Børn og læringsudvalget til ”Udkast 
Integrationspolitik” 
Indholdsmæssige forhold: 

 Politikken er overordnet i sin beskrivelse af tilgange til integration – og det stiller et center som 
vores, CBU, med en stor opgave ift. at konkretisere opgaver og mål som flugter med 
integrationspolitikken, idet forventninger, intentioner og mål fra politisk side er meget lidt 
konkrete. Den tidligere integrationspolitik var mere konkret, idet den var bygget op om 4 
emnesøjler, der er beskrevet med mål. 

 Politikken er ikke konkret i sin beskrivelse af tilgange til integranter – eks. står der, at ”vi ser hele 
mennesket” + ”vi udviser tillid” – dette bør konkretiseres. 

 Målgruppen er uklar – der står både at integrationspolitikken sætter fokus på x værdier ud fra en 
overordnet vision om, at ”borgere med anden etnisk baggrund” (en definition af målgruppen) + 
”nyankomne borgere” – så hvem er målgruppen mere præcist? I den forrige integrationspolitik var 
der en helt klar definition af målgruppen. 

 Børn og uddannelse/dagtilbud/skole er ikke nævnt i Integrationspolitikken – men de udgør en stor 
gruppe af såvel ”borgere med anden etnisk baggrund” og en mindre del ” nyankomne borgere” og 
er en stor opgave for dagtilbud og skoler – hvorfor er børn og uddannelse/dagtilbud/skole ikke 
nævnt? Tidligere integrationspolitik nævnte konkret uddannelse som en emnesøjle og fastlage 4 
mål herfor – af samme grund var denne politik mere realiserbar og et konkret pejlemærke for 
arbejdet. Disse 4 eller lignende mål for uddannelse ønskes fortsat at indgå i en integrationspolitik. 

 Sproget som element i integrationen er ikke nævnt – men det er meget relevant ift. at sikre 
integration. Konklusionen og anbefalingerne fra VIVE har april 2021 (”Kortlægning af integration i 
kommunerne”) er, at sprogkundskaber har positiv betydning for beskæftigelse på længere sigt – og 
derfor bør en virksomhedsrettet indsats, som udkastet vægter, ikke gå ud over det enkelte 
menneskes sprogindlæring. Vi ser børn og unge – som indgår i skolesystemet og samarbejdet med 
deres forældre – som en del af denne indsats omkring tilegnelse af sproglige færdigheder. Nogle af 
konklusionerne fra ”Evalueringen af Faxe Kommunes Integrationspolitik” fra 2019 vedr. sprog og 
uddannelse er: 
1. ”Vi skal sikre, at flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse opnår 2 eller 

derover ved 9. klasses afgangsprøve i skriftlig dansk og matematisk problemløsning,   
2. Vi har fortsat udfordringer med, at for få 20-24-årige indvandrere og efterkommere med ikke-

vestlig oprindelse gennemfører en ungdomsuddannelse,  
3. Der skal være fokus på, at indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse består 

skriftlig dansk og matematisk problemløsning”.  
Derfor er det essentielt at både sprogkundskaber og uddannelse generelt er nævnt og 
målsatte, om end overordnet, men selve målgruppen for politikken afgør jo også dette. Hvis 
målgruppen er ændret fra den nuværende politik, vil det jo forholde sig anderledes.  

 



 En stor del af indsatsen skal realiseres via frivillighed – men hvilke frivillige er det, og hvad kan de 
konkret løfte i Faxe Kommune? Har vi kapacitet på frivillighedsområdet til at løfte de intentioner, 
politikken indeholder? Hvem skal stå som koordinator for den frivillige indsats og vurdere, om de 
kan løfte tilstrækkeligt? Status på flere frivillige foreninger er, at de er på stand by grundet/i 
kølvandet på covid-19, og de udgøres af mange ældre (eks. Dansk Flygtningehjælps 
Frivillighedsgruppe i Haslev v/Jette Schmidt. Denne forening er stadig ikke startet op efter Covid19 
nedlukningerne – og da hovedparten er over 80 år, vil de faktisk gerne nedlægge den.) Hvad med 
bæredygtigheden ift. at frivillighed skal udgøre så stor en andel af arbejdsindsatsen?  

 at det skal fremgå af Integrationspolitikken, at medarbejdere indenfor børne- og ungeområdet skal 
kunne tale, skrive og forstå dansk. 

 at ordet "borger" i selve politikken og i høringssvaret udskiftes med "det enkelte menneske". 

 

Formelle forhold 

 Der er indsat citat øverst s. 1 uden reference angivet – det bør der være. 
 Nederst s. 2 står der, at ”På de næste sider kan du læse” – men der følger kun 1 side derefter… 
 Der nævnes s. 3 nederst nogle politikker, som Integrationspolitikken skal spille sammen med – her 

bør også nævnes Børn & Ungepolitikken (den skal ikke ”bare” indgå under ”m.v.”) 
 

Høringsbrevet er rettet efter bemærkningerne i Børn og læringsudvalgets beslutning på mødet den 
10.11.2021, hvor ovenstående høringssvar blev godkendt. 

 


