
Pejlemæ
rker: 

Indsatsområde/ 
problemstilling 
(hvad) 

Aktiviteter 
(hvordan) 

Målgruppe 
(hvem) 

Milepæl 
(hvad og hvornår) 

Ansvarlig 
(hvem)  

Der er behov for en 
god og effektiv 
koordinering af 
integrationsindsatsen 
på tværs af centrene i 
kommunen.  

Vi vil etablere en fælles 
koordinationsgruppe for 
integration og inklusion med faste 
tovholdere fra alle centre. 
Derudover kan der løbende 
inviteres andre relevante 
deltagere ind. 
Koordinationsgruppen mødes 
minimum 4 gange årligt.  
 
Der er behov for øget fokus på 
udfordringer med tolkebistand på 
tværs af centre 

Udvalgte 
medlemmer 
fra alle 
centre i 
kommunen.  

Koordinationsgruppen har første 
møde 4. kvartal 2022.  
 
Der afholdes årlige 
arrangementer, med fokus på at 
udbrede viden om de indsatser, 
der igangsættes på området.  

Alle centre 
 

Der er behov for en 
styrkelse af 
sprogindsatsen for 
målgruppen 

Centrene forpligter sig til at 
motivere og understøtte 
målgruppen i at tilegne sig det 
danske sprog og dansk kultur.  
 
Vi kommunikerer som 
udgangspunkt på dansk med 
borgerne, dog altid ud fra en 
konkret og individuel vurdering, så 
vi sikrer at vi opfylder 
vejledningsforpligtelsen 

Integrations-
teamet 
 

Vi skal udarbejde en oversigt over 
hvilke muligheder, der eksisterer 
for at styrke sprogkompetencer 
for målgruppen. Denne skal 
løbende opdateres og være 
tilgængelig for alle 
medarbejdere. 
 
Af hensyn til barnets tarv og 
involvering i forældres sag, vil vi i 
Jobcenter Faxe ikke anvende 
børn under 18 år som tolke i 
Jobcenter Faxe. I de tilfælde hvor 
vi ikke kan sikre 
vejledningsforpligtigelsen på 
dansk, skal der anvendes tolk.  

Alle centre  
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Der er behov for en 
særlig indsats for at 
understøtte en 
kommende tilknytning 
til uddannelsesområdet 
og arbejdsmarkedet for 
de 15-18 årige.  

Der skal koordineres på tværs af 
beskæftigelses- og 
uddannelsesområdet, for at sikre 
hurtig og sammenhængende 
sagsbehandling for 15-18 årige.  

UU Faxe 
Kommunale 
Ungeindsats,  
Integrations-
teamet 
Centerstab 
for Børn, 

Vil vil udarbejde en 
arbejdsgangsbeskrivelse for 
modtagelse af målgruppen 1. kvt. 
2023. Beskrivelsen skal indeholde 
differentierede indsatser og 
hensyn, ud fra den unges alder. 
Derudover skal der være særligt 

Center for 
Beskæftigelse 
og Center for 
Børn, 
Undervisning 
og Familier 



Undervisning 
og Familier 

fokus på de unge der fylder 18 år 
kort tid efter deres ankomst til 
landet.    

Vi ønsker at sikre en 
tidlig og effektiv 
koordinering imellem 
de involverede centre, 
når vi modtager børn 
der skal starte i 
daginstitution og skole.   

Der skal være et fortsat fokus på 
tidlig koordinering afdelingerne 
imellem, når vi modtager borgere 
i målgruppen med børn. 

Centerstab i 
Center for 
Børn, 
Undervisning 
& Familier og 
Integrations-
teamet 

Pasningsgarantien i kommune skal 
overholdes på lige fod med 
andre borgere i kommunen, med 
mindre der tale om personer, der 
er omfattet af særloven for 
fordrevne ukrainere, da de er 
underlagt andre regler. 
 
Koordinering af de eksisterende 
arbejdsgangsbeskrivelser for 
arbejdet med målgruppen i de to 
centre, med fokus på mulige 
snitflader inden 1. kvt. 2023.  

Center for 
Børn, Unge og 
Familier & 
Center for 
Beskæftigelse 
 
 

Vi skal sikre en 
koordineret 
modtagelse af ældre 
borgere i målgruppen 
og borgere i 
målgruppen med et 
fysisk eller psykisk 
handicap.  

Der skal være fokus på tidlig 
koordinering afdelingerne 
imellem, når vi modtager ældre 
borgere i målgruppen og borgere 
i målgruppen med et fysisk eller 
psykisk handicap.  

Visitation 
Pleje 
Handicap & 
Psykiatri 
og 
Integrations-
teamet 

Sagsbehandlingsfristerne på 
ældre-, pleje- og 
handicapområdet skal 
overholdes, på lige fod med 
andre borgere i Kommunen.  
 
Der skal udarbejdes faste 
arbejdsgange i 1. kvt. 2023 for 
modtagelsen af ældre borgere i 
målgruppen og borgere i 
målgruppen med et fysisk eller 
psykisk handicap.  

Center for 
Social, 
Sundhed & 
Pleje og 
Center for 
Beskæftigelse 
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Der er behov for en 
samlet platform, hvor 
borgere i målgruppen 
kan finde relevante 
informationer. 

Vi vil undersøge muligheden for at 
samle relevant information på 
tværs af centrene, som er nem at 
tilgå for borgere i målgruppen. 

Udvalgte 
medlemmer 
fra alle 
centre i 
kommunen.  

Inden udgangen af 2022 skal der 
være undersøgt, om det er muligt 
at lave en samlet platform.  
 
Hvis det er muligt, skal der 
efterfølgende laves arbejdsgange 
for den løbende vedligeholdelse 
af platformen.  

Koordinations-
gruppen for 
integration og 
inklusion 
 
 
Alle centre  



Vi skal sikre, at 
borgernes oplevelse af 
mødet med Jobcenter 
Faxe vil bygge på 
værdier som 
værdighed, 
ordentlighed og 
professionalisme.  
 
(Mål i 
Beskæftigelsesplanen) 

For at sikre borgerinddragelse 
arbejder Jobcenter Faxe efter 
metoden MI (Motiverende 
samtaler). Metoden bruges til at 
understøtte borgerens tro på sig 
selv og til at udvide borgerens 
opfattelse af egne ressourcer. 

Alle med-
arbejdere i 
Center for 
Beskæftigelse 

Alle medarbejdere med 
borgerkontakt i Center for 
Beskæftigelse anvender 
empowerment i indsatsen via 
metoden Den motiverende 
samtale (MI). 

Center for 
Beskæftigelse 
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Der er behov for et 
styrket samarbejde 
med de frivillige 
organisationer i 
kommunen, som 
arbejder med 
målgruppen.  

Vi skal sikre et struktureret og 
formaliseret samarbejde med de 
frivillige organisationer i Faxe 
Kommune.  
 
 

Integrationste
amet og 
frivillige 
organisatione
r i Faxe 
Kommune  

Inden udgangen af 2022 skal der 
fastsættes kvartalsvise møder for 
2023, hvor repræsentanter fra 
center for beskæftigelse mødes 
med frivillige organisationer, der 
arbejder med målgruppen. 
Formålet er, at sikre dialog 
omkring hvad der rør sig på 
integrationsområdet og 
beskæftigelsesområdet. 
 
Samarbejdet med frivillige 
organisationer styrkes med henblik 
på at målrette den frivillige indsats 
for borgere i målgruppen. Der er 
særligt fokus på netværksfamilier 
og lektiecafeer.  

Center for 
Beskæftigelse  
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Borgere med anden 
etnisk baggrund end 
dansk skal deltage i 
lokalsamfundets 
politiske, økonomiske, 
arbejdsmæssige, 
sociale og kulturelle liv 
på lige fod med andre 
borgere i Faxe 
Kommune. 
 
(Mål i 
Beskæftigelsesplanen) 

I Jobcenter Faxe arbejder vi ud 
fra JobFirst tankegangen, hvor 
tilknytningen til arbejdsmarkedet 
er en vigtig del af vejen til 
integration. Vi har fokus på den 
virksomhedsrettede indsats og ser 
muligheder i, at småjobs kan 
være vejen til selvforsørgelse. Vi 
tror på, at den 
virksomhedsrettede indsats også 
understøtter læringen af både 
det danske sprog og den danske 
kultur. 

Integrations-
teamet 

Andelen af beskæftigede 
flygtninge eller 
familiesammenførte til flygtninge 
skal stige til 55 procent inden 
udgangen af 2023.  
 
45 procent af kvindelige 
flygtninge eller 
familiesammenførte til flygtninge 
under integrationsprogrammet 
skal have opnået ordinære timer 
inden udgangen af 2023.  
 
Der oprettes mindst 10 IGU 
pladser i 2023.  
 

Center for 
Beskæftigelse 
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Der er behov for et 
styrket samarbejde 
med det lokale 
erhvervsliv, særlig med 
fokus på 
jobmuligheder, hvor 
man kan starte i 
arbejde uden at kunne 
tale dansk.  

Vi skal styrke samarbejdet med 
Business Faxe, og målrette 
samarbejdet til områder hvor der 
efterspørges arbejdskraft.  

Virksomheds-
service og 
Business Faxe  
 
 

Vi vil undersøge muligheden for at 
udvide Faxe Kommunes Jobbørs 
med et tema om 
beskæftigelsesindsatsen for 
borgere i målgruppen.  
 
Vi vil afholde en årlig kampagne 
målrettet lokale virksomheder 
med fokus på 
beskæftigelsesindsatsen for 
borgere i målgruppen.  
 
Vi vil udarbejde flere 
konceptløsninger (evt. 
sprogundervisning på 
arbejdspladsen og mulighederne 
for sprogmentor) så 
arbejdsgiverne ved hvad de 
byder ind på og hvilken hjælp til 
de kan få til at støtte borgeren 
med de sproglige udfordringer.  
 

Center for 
Beskæftigelse 
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er i målgruppen kender 
til mulighederne for 
repatriering, for dermed 
at sikre at alle der 
potentielt kunne 
profitere af og ønsker at 
blive repatrieret, også 
bliver vejledt og får 
støtte til processen.  
 
(Mål i 
Beskæftigelsesplanen) 

Vi arbejder i forvejen med en 
struktureret og grundig tilgang til 
vejledning om repatriering. Dette 
skal fortsætte for at sikre at alle 
bliver informeret om muligheden. 
 
Vi ønsker at arbejde med en 
smidiggørelse af de interne 
arbejdsgange og processer der 
ligger i forbindelse med en 
repatrieringsproces. 

Integrations-
teamet 

Der afholdes årligt 1 
informationsmøde om 
mulighederne for repatriering for 
borgere.  

Center for 
Beskæftigelse 


