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Handleplan  

  

Pejle-
mærker: 

Indsatsområde/ 
problemstilling 

(hvad) 

Aktiviteter 
(hvordan) 

Målgruppe 
(hvem) 

Milepæl 
(hvad og hvornår) 

Ansvarlig 
(hvem) 

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,  
Visitation handicap & 
Psykiatri 
og Integrations-teamet 

Sagsbehandlingsfristern
e 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 
god og effektiv 
koordinering imellem 
de centre, der er 
involveret i 
integrationsprocesse
n. 

Vi vil etablere en fælles 
koordinationsgruppe for 
integration og inklusion 
med faste tovholdere fra 
alle centre. Derudover 
kan der løbende 
inviteres andre relevante 

Udvalgte medlemmer fra 
alle centre i kommunen. 
 

Koordinationsgruppen 
har første møde 4. 
kvartal 2022.  
 
Der afholdes årlige 
arrangementer, med 
fokus på at udbrede 

Alle centre 
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 deltagere ind. 
Koordinationsgruppen 
mødes minimum 4 
gange årligt.  
 
Der er behov for øget 
fokus på udfordringer 
med at koordinere 
tolkebistand på tværs af 
centre. Hermed mister 
man ikke momentum i 
sagerne, når de skifter 
fra det ene område til 
det andet, og man får 
udnyttet bookede tolke 
mest hensigtsmæssigt 
både i forhold til proces 
og effektivisering.  

viden om de indsatser, 
der igangsættes på 
området 

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 danske 
kultur.  
Dette kan f.eks. ske ved 
at have fokus på at få 
flere i målgruppen ind i 
frivillige fællesskaber. Vi 
har gode erfaringer med 
bl.a. at inkludere 
målgruppen i 
kommunens frivillige 
kaffevogn, der kører 
rundt til plejehjem og 
ældreboligområder og 

Udvalgte medlemmer fra 
alle centre i kommunen. 
 

Fastsættes af de 
enkelte centre.  
 

Alle centre  
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derigennem træner det 
danske sprog. 
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 Der er behov for en 

samlet platform, 
hvor målgruppen 
kan finde relevante 
informationer. 

Vi vil undersøge 
muligheden for at samle 
relevant information på 
tværs af centrene, som 
er nem at tilgå for 
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 
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Der er behov for, 
at de frivillige har 
mulighed for at 
inddrage 
målgruppen i 
aktiviteter i 
civilsamfundet.  

Vi vil støtte op om de 
frivillige aktører og 
deres arbejde i form af 
rådgivning i forhold til 
målgruppen og 
interessefelt. 

Frivilligkoordinator og 
bestyrelsen på 
kommunens tre 
aktivitetscentre for 
ældre. 

Ved behov og ved 
henvendelse fra 
målgruppen og 
frivillige. 

Center for social, 
sundhed og pleje. 
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Vi vil støtte op om, 
at målgruppen 
kan blive 
selvforsørgende 
ved at indtræde 
på det danske 
arbejdsmarked. Fx 
på ældreomårdet. 

Vi vil fortsat deltage i 
”Klar til SOSU”, hvor 
målgruppen kan 
afprøve kræfter med 
SOSU faget.  
Vi vil også fortsat via 
den årlige Jobbørs 
have fokus på 
rekruttering af 
herboende 
udenlandske 
selvforsørgede 
ægtefæller. Her har vi 
gode erfaringer med 
at etablere kontakten 
mellem plejehjem og 
selvforsørgede 
ægtefæller, hvor det 
indtil videre er endt ud 
i én varig ansættelse. 
 

Relevante aktører i 
centeret. 

Løbende optag.  Center for social, 
sundhed og pleje. 
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