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Navn / stilling / oplæg

Politiske vedtagne mål for
integrationsindsatsen
Mål 1: Andelen af 16-19-årige efterkommere
der er i gang med en ungdomsuddannelse
skal hvert år øges og nærme sig niveauet for
16-19-årige med dansk oprindelse – på
længere sigt skal forskellen helt udlignes. I
2013 ligger Hillerød Kommune 1,8
procentpoint under landsgennemsnittet. I
2018 skal Hillerød Kommune bringes op på
landsgennemsnittet.
Mål 2: Andelen af 16-19-årige indvandrere
der er i gang med en ungdomsuddannelse
skal hvert år øges – og på sigt som minimum
være på niveau med landsgennemsnittet. I
2013 er Hillerød Kommune 4,9 % under
landsgennemsnittet. Inden udgangen af
2018 skal Hillerød Kommune være på niveau
med landsgennemsnittet.

Mål 3: Efterkommere i Hillerød Kommune
skal hvert år nærme sig samme niveau som
etniske danskere hvad angår beskæftigelse –
og på lang sigt skal forskellen udlignes.
Inden udgangen af 2018 skal den positive
forskel mellem Hillerød Kommune og
landsgennemsnittet øges med 1
procentpoint.
Mål 4: Beskæftigelsesniveau blandt
indvandrere og efterkommere i Hillerød
Kommune skal udvikles så det nærmer sig
niveauet for borgere med dansk oprindelse
og sammenlignet med landsgennemsnittet
skal det højere niveau fastholdes. Forskellen
på 25 procentpoint mellem indvandrere og
efterkommere (54 %) og borgere med dansk
oprindelse (79 %) i 2013 skal ved udgangen
af 2018 være nedbragt til 22 procentpoint
mens forskellen til landsgennemsnittet som
minimum skal være fastholdt på 6
procentpoint (54 % i Hillerød Kommune mod
48 % på landsplan).
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Mål 5: Andelen af de 16-24-årige
indvandrere og efterkommere, der er
udenfor arbejdsstyrken og ikke i
uddannelse skal hvert år mindskes – og
på lang sigt som minimum være på
landsgennemsnittet. Andelen på offentlig
forsørgelse (uden SU) skal hvert år
mindskes og inden udgangen af 2018 som
minimum være ligeså lav som
landsgennemsnittet.

Mål 6: Forskellen i karaktergennemsnit
mellem efterkommere og lever med dansk
oprindelse skal hvert år mindskes – og på
sigt skal forskellen helt udlignes.
Karaktergennemsnit af bundne prøvefag
ved 9. klasses-prøven lå for efterkommere
i 2013 0,4 % under landsgennemsnittet
(Hillerød 5,1 og landsgennemsnittet 5,5).
Indenfor en 3-årig periode bringes den op
på landsgennemsnitsniveau og indenfor
10-årig periode bringes efterkommere på
samme niveau som landsgennemsnittet
for etnisk danske elever (i 2013 var
forskellen 1,8 karakterpoint).

Mål 7: Flygtninge, der flytter til Hillerød
Kommune skal opleve at få den hjælp, de
har brug for og møde en velkoordineret
og helhedsorienteret indsats, der sikrer
god og hurtig integration.
Der laves en årlig undersøgelse af
flygtninges oplevelse af mødet med
Hillerød Kommune.

Mål 8: Kultur-, idræts- og fritidsaktiviteter
skal målrettet anvendes til at fremme
integration

Mål 9: Der skal arbejdes for at øge
ligheden i sundhed, herunder også etniske
minoriteters sundhed i Hillerød Kommune.
I 2017 er målet, at andelen af borgere
med anden etnisk baggrund end dansk,
der ryger i hjem med børn, falder fra 14,2
% til ca. 12 %. Rygning blandt etniske
danskere var 6 % i Region Hovedstaden
og Hillerød Kommune er det 2 %. Rygning
er én af de mest dominerende indikatorer
for ulighed i sundhed også blandt etniske
minoriteter.

Mål 10: Der skal arbejdes for at øge
ligheden i sundheden og herunder også
etniske minoriteters sundhed.
• Hvert år i 2015-2018 får 10 borgere
med anden etnisk baggrund end dansk
et opfølgende hjemmebesøg
• Hillerød kommune har et
vidensgrundlag i forhold til boformer
og etnicitet, som tager hensyn til
behov og ønsker fra borgere med
anden etnisk baggrund end dansk.

Indsatser
1. Modtagelse og integration af flygtninge
2. Særlig indsats efter integrationsperioden

3. Styrk sproget – dialogisk læseindsats i dagtilbud
4. Kompetenceudvikling i Folkeskolen
5. Brobygningsforløb på ungdomsuddannelserne for
18-24 årige
6. Samarbejde mellem kommune og civilsamfund
7. Samarbejde med almenpraksis og mellem
sundhedsplejen og bydelsmødre
8. Indsats for ældre borgere med indvandrerbaggrund

24-08-2015

Navn / stilling / oplæg

Indsats 1: Modtagelse og integration af flygtninge
Rammer og
ressourcer
Tilførsel af 3 årsværk
til opgaven med
modtage,
boligplacere og lave
integrationsindsats
for flygtninge
(besluttet af byrådet
den 25. februar
2015)
Øvrige ressourcer:
eksisterende
personaleressourcer,
samarbejdsflader og
relationer

Samarbejde med
foreninger, frivillige
borgere og
erhvervsliv er også
en væsentlig
ressource i arbejdet
med modtagelse af
flygtninge

Aktiviteter
Indsatsen med modtagelse
og integration samles i én
organisatorisk enhed
Håndholdt formidling af
praktikker, løntilskud og
ordinært arbejde
Styrkelse af samarbejde
med C4 og opsøgende
indsats overfor
virksomheder, der kan
rumme medarbejdere som
endnu ikke har opnået
dansk-kundskaber
Tidlig (differentieret)
virksomhedsrettet indsats
kombineret med
danskundervisning
Hurtigere afklaring af behov
for yderligere
opkvalificering.
Skærpelse af
rådighedsvurderingen (og
brug af sanktionering hvis
udeblivelse)
Styrkelse og udvidelse af
samarbejdet med frivillige og
foreninger (se også indsats
nr. 6)
Flere og bedre midlertidige
boligløsninger på plads +
strategi for flere
(permanente) billige, boliger i
Hillerød Kommune

Output
(leverancer)
Mere velkoordineret og
effektiv
integrationsindsats og
modtagelse af flygtninge
Flygtninge kommer
hurtigere i uddannelse
Flygtninge får hurtigere
arbejdsmarkedskendskab og tilknytning
til arbejdsmarkedet

Flere aftaler med
virksomheder /flere
praktikpladser
Flygtninge lærer hurtigere
dansk

Bedre afklaring af
kvalifikationer og
muligheder
Flygtninge oplever sig
bedre modtaget og
bliver hurtigere en aktiv
del af lokalsamfund og
foreningsliv

Indikatorer
på indsatsen
Resultattilskud øges,
så andel stiger fra 8 %
til 20%.
Højst 30% af
flygtningene er på
offentlig forsørgelse
efter den 3-årige
integrationsperiode. I
2014 var 36,7% på
offentlig forsørgelse
efter endt
integrationsperiode.
Indikator = et fald på
6,7% over de
kommende år.
Flygtninge oplever at
have fået en god
modtagelse og være i
gang med en
meningsfuld
integrationsindsats
Ved udgangen af 2016
starter alle flygtninge
sprogskole indenfor en
uge efter ankomst og
relevant supplerende
(beskæftigelsesrettet)
tilbud indenfor 1 mdr.
I 2018 får alle
nyankommne
flygtninge tildelt en
permanent bolig
indenfor 3 mdr.

Langsigtede
mål
Mål 3: Efterkommere i Hillerød Kommune skal
hvert år nærme sig samme niveau som
etniske danskere hvad angår beskæftigelse –
og på lang sigt skal forskellen udlignes. Inden
udgangen af 2018 skal den positive forskel
mellem Hillerød Kommune og
landsgennemsnitte øges med 1 procentpoint.
Mål 4: Beskæftigelsesniveau blandt
indvandrere og efterkommere i Hillerød
Kommune skal udvikles så det nærmer sig
niveauet for borgere med dansk oprindelse og
sammenlignet med landsgennemsnittet skal
det højere niveau fastholdes. Forskellen på 25
procentpoint mellem indvandrere og
efterkommere (54 %) og borgere med dansk
oprindelse (79 %) i 2013 skal ved udgangen
af 2018 være nedbragt til 22 procentpoint
mens forskellen til landsgennemsnittet som
minimum skal være fastholdt på 6
procentpoint (54 % i Hillerød Kommune mod
48 % på landsplan).
Mål 5: Andelen af de 16-24-årige indvandrere
og efterkommere, der er udenfor
arbejdsstyrken og ikke i uddannelse skal hvert
år mindskes – og på lang sigt som minimum
være på landsgennemsnittet. Andelen på
offentlig forsørgelse (uden SU) skal hvert år
mindskes og inden udgangen af 2018 som
minimum være ligeså lav som
landsgennemsnittet.

Mål 7: Flygtninge, der flytter til Hillerød
Kommune skal opleve at få den hjælp, de har
brug for og møde en velkoordineret og
helhedsorienteret indsats, der sikrer god og
hurtig integration.
Der laves en årlig undersøgelse af flygtninges
oplevelse af mødet med Hillerød Kommune.
Mål 8: Kultur-, idræts- og fritidsaktiviteter
skal målrettet anvendes til at fremme
integration

Indsats 2: Særlig indsats efter integrationsperioden
Rammer og
ressourcer

Frikøbt medarbejder
i jobcentrets
afklaringsteam til
arbejde med
aktivitetsparate
ikke-vestlige
indvandrere over 30
år efter endt 3-årig
integrationsperiode

Afgrænset projekt
med samlet budget
på kr. 1.437.504,hvoraf Hillerød
Kommune
medfinansierer kr.
237.504

Projektperiode:
Februar 2015 – 3.
kvartal 2016.

Samarbejdspartnere
Sprogcenter
Nordsjælland
Berendsen Textil
Service A/S
Megaflex
Dansk Supermarked

Aktiviteter

Indsats 1; pålæg
om ordinært
job/virksomhedsrett
et
tilbud/danskundervisning (60
borgere)
Indsats 2:Intensivt
samtaleforløb (80
borgere)

Indsats 3:
Jobstøttementor (60
borgere)

Indsats 4:
Samarbejde og
orientering af de
kommunale læger
og familieafdelingen
i HK

Output
(leverancer)
Borgerne kommer i
virksomhedsrettet
aktivering i en af
partnerskabsvirkso
mhederne eller en
anden off./privat
arbejdsplads

Flere borgere
opnår ordinær
beskæftigelse
Øget motivation
hos borgerne

Borgerne får
sprogundervisning
og bliver bedre til
dansk

Afdækning af og
arbejde
helhedsorienteret
med borgeren og
evt.
ægtefælle/børns
sundhed

Indikatorer
på indsatsen
40% af borgerne er
ved projektets
afslutning kommet i
ordinært
job/uddannelse/job
med løntilskud eller
fleksjob

30% af borgerne er
ved projektets
afslutning afklaret til
anden forsørgelse,
dvs. ressourceforløb,
fleksjob eller FØP

30% af borgerne har
ved projektets
afslutning brug for
yderligere udvikling af
faglige og sociale
kompetencer vha.
mere langvarig
virksomhedspraktik,
evt. med
jobstøttementor, og
med fokus på sproglig
udvikling ved behov.

Langsigtede
mål
Mål 3: Efterkommere i Hillerød Kommune
skal hvert år nærme sig samme niveau
som etniske danskere hvad angår
beskæftigelse – og på lang sigt skal
forskellen udlignes. Inden udgangen af
2018 skal den positive forskel mellem
Hillerød Kommune og landsgennemsnittet
øges med 1 procentpoint.

Mål 4: Beskæftigelsesniveau blandt
indvandrere og efterkommere i Hillerød
Kommune skal udvikles så det nærmer sig
niveauet for borgere med dansk
oprindelse og sammenlignet med
landsgennemsnittet skal det højere niveau
fastholdes. Forskellen på 25 procentpoint
mellem indvandrere og efterkommere (54
%) og borgere med dansk oprindelse (79
%) i 2013 skal ved udgangen af 2018
være nedbragt til 22 procentpoint mens
forskellen til landsgennemsnittet som
minimum skal være fastholdt på 6
procentpoint (54 % i Hillerød Kommune
mod 48 % på landsplan).
Indsatsen bidrager også til det
langsigtede mål (mål 9) om at øge
ligheden i sundheden og herunder også
etniske minoriteters sundhed (se indsats
7)

Indsats 3: Styrk sproget – en dialog læseindsats på
dagtilbudsområdet
Rammer og
ressourcer
Personaleressourcer
i alle dagtilbud
(inden for
ramme/normering)

Materialet LæseLeg
er indkøbt til alle
daginstitutioner (til
hvert hus): 30.000
kr. (Udgiften er
afholdt)

Konsulentressourcer
i Dagtilbud Børn:
tosprogskonsulent
støtter op om
indsatsen (inden for
ramme)

Personaleressourcer
på Hillerød Bibliotek
til etablering af
børnehavebiblioteker – og evt.
også økonomi i den
forbindelse, når der
skal skaffes
materialer hjem,
f.eks. på andre
sprog end dansk.

Aktiviteter
(årstal)
Leder-/og personalemøder
i alle daginstitutioner (20152016) med information om
indsats og metode. Oplæg
ved konsulent. Der bygges
videre på gode erfaringer
fra Styrk sprogetpilotindsatsen i
Grønnevang Børnehus
(2014).
Emnet dialogisk læsning
bliver et tema på alle
forældremøder i 2015 og
2016 – forældre
”uddannes” til at anvende
metoden i hjemmet. Oplæg
ved konsulent.
Undervisning af personale i
brug af ”LæseLegmetoden” (2015 og 2016)
Etablering af
børnehavebiblioteker i
mange daginstitutioner
målrettet børn og forældre
(gerne med materialer på
flere sprog) – i samarbejde
med Hillerød Bibliotek.

Der etableres læsegrupper
i alle institutioner, hvor en
fast voksen over en
periode læser med en fast
børnegruppe 2 gange
ugentligt efter LæseLegmetoden.

Output
(leverancer)
Der er afviklet dialogiske
læseforløb i alle institutioner.
Som et minimum er alle
tosprogede børn, der er
visiteret til særlig
sprogstimulering, blevet
tilbudt plads i en læseklub.
Desuden inddrages
etsprogede børn, der ved 3
års-sprogvurderingen
placerer sig i kategorien
særlig eller fokuseret
indsats. Læseforløbene
tænkes i sammenhæng med
hverdagens øvrige
indsatser.
I alle institutioner findes
personale, der mestrer
LæseLeg-metoden
Samarbejdet med Hillerød
Bibliotek er videreudbygget,
så vi har
børnehavebiblioteker (gerne
med materialer på flere
sprog) i flere huse end
tidligere (Udgangspunktet er
børnehavebiblioteker i 16
huse her i starten af 2015).
Forældre anvender
børnehavebibliotekerne
rundt omkring i
institutionerne – og der ses
øget læseaktivitet også i
hjemmet. Forældre og
personale har
læsning/sprog på
dagsordenen ved
forældremøder og i det
daglige
forældresamarbejde.

Indikatorer
på indsatsen

Langsigtede
mål

Ved sprogvurderingen i
børnehaveklassen sker der hen over
de kommende 5 år en stigning i
antallet af børn, der placerer sig i
generel indsats – kategorierne særlig
og fokuseret indsats formindskes
(sammenligning på tværs af
årgange)
Hen over de kommende 5 år opleves
en stigning i antallet af børn, der
placerer sig i generel indsats – og et
tilsvarende fald i kategorierne særlig
og fokuseret indsats – når den
samme årgangs
sprogvurderingsresultater
sammenlignes ved 3 år, 5 år og i
børnehaveklassen (sammenligning
af den samme årgangs resultater
målt i et tidsperspektiv)
Personalet i daginstitutionerne
oplever flere børn, der har en ven og
derved trives bedre gennem
forankringen i børnefælleskabet
(måles via metoden relationsmatrix,
der benyttes i alle institutioner).
Biblioteket oplever en øget
efterspørgsel på børnelitteratur (også
på andre sprog end dansk) – blandt
andet via børnehavebibliotekerne
Forældretilfredsheden i Hillerød
Kommunes daginstitutioner ligger på
niveau med eller over
landsgennemsnittet (målt ved
forældretilfredshedsundersøgelse)
Forældre og personale oplever glade
og læselystne børn, som forhåbentlig
vil læse resten af livet, fordi de har
fået en god læsestart 

Indsatsen på dagtilbudsområdet
forventes mere eller mindre direkte på
lang sigt at bidrage til opnåelse af de
langsigtede mål (mål 1-9) for alle de
øvrige indsatser

Indsats 4: Kompetenceudvikling i folkeskolen
Rammer og
ressourcer
I medfør af § 5, stk. 6
og 7, og § 30 a i lov
om folkeskolen, jf.
lovbekendtgørelse nr.
665 af 20. juni 2014

22 timers kursus

30 timers kursus

Til et aktionslæringsforløb med tre
aktioner skal en lærer
bruge 9,45 timer

Aktiviteter
Basiskursus i tosprogethed og
interkulturalitet. Lærere får viden
om andetsprogstilegnelse og
pædagogiske værktøjer til
undervisning

Vejlederkursus/kapacitetsopbygning ved vedjledere på skolerne.
Får udviklet kompetencer som
faglig DSA-formidler

Aktionslæringsforløb. Lærerne
lærer at forholde sig kritisk,
reflekterende, analyserende og
eksperimenterende til egen
undervisning

10 oplæg af to timers
varighed på tre skoler

15 timers kursus

Oplæg om DSA som dimension i
faget, der skal give pædagogiske
værktøjer til fagundervisning

Lærerne
tilrettelægger og
afvikler
undervisning, der
bygger bro mellem
hverdagssprog og
fagsprog til en
bedre læring
DSA-vejledere
rådgiver/vejleder
lærerne til at
tilrettelægge og
afvikle målstyret
læring m.h.p.
faglige mål og
sproglige mål
Lærerne har
relevant og
praksisnær viden
og erfaring med
undervisning der,
påvirker faglighed
og bidrager til
bedre læring

Lærerne tilgodeser
alle elevers faglige
behov

6 timers kursus
kompetenceudvikling
1 2014/2105
UCC: Kr. 487.590
Lokaler m.m.
Kr. 81.992.
Konsulentressourceri
Skoleafdelingen:
tosprogskonsulent
støtter op om
indsatsen (inden for
ramme)

Output
(leverancer)

Kursus for modtagelsesklasselærere, der skal give
kompetencer til god begynundervisning i DSA

Faglig opdatering om
tosprogethed og interkulturalitet for
ledere. Lederne får indsigt i
tosrogethed og interkulturel
pædagogik

Lærerne
tilrettelægger
undervisning med
fokus på sprog ikke kun ordforråd
men hele sproget
og mange sprog
Styrker at skabe
inkluderende
fagligt/pædagogisk
miljø for alle elever

Indikatorer
på indsatsen
Lærerne ser bedre faglig
progression hos
tosprogede elever, målt
ved nationale test.
Lærerne ser bedre
sproglig progression hos
elever ved
sprogscreeninger ud fra
materialet ” Vis hvad du
kan”

Vejlederne/lederne
skaber
struktur/systematik og
synlighed på skolerne
omkring undervisning af
tosprogede elever
(opfølgning på vejledermøder og tosprogsledermøder)
Lærerne bliver gennem
observationer af
hinandens undervisning
via aktionslæringsforløbene bedre til at
sætte mål for
undervisningen, der
tilgodeser alle elevers
behov

Lærerne oplever , at
aktiviteterne har øget
deres faglige viden i
forhold til at planlægge
daglig undervisning for
alle elever (Opfølgning
via samtaler på
teammøder)

Langsigtede
mål
Mål 1: Andelen af 16-19-årige
efterkommere der er i gang med en
ungdomsuddannelse skal hvert år øges
og nærme sig niveauet for 16-19-årige
med dansk oprindelse – på længere sigt
skal forskellen helt udlignes. I 2013
ligger Hillerød Kommune 1,8
procentpoint under landsgennemsnittet.
I 2018 skal Hillerød Kommune bringes
op på landsgennemsnittet.

Mål 5: Andelen af 16-19-årige
indvandrere der er i gang med en
ungdomsuddannelse skal hvert år øges
– og på sigt som minimum være på
niveau med landsgennemsnittet. I 2013
er Hillerød Kommune 4,9 % under
landsgennemsnittet. Inden udgangen af
2018 skal Hillerød Kommune være på
niveau med landsgennemsnittet.

Mål 6: Forskellen i karaktergennemsnit
mellem efterkommere og lever med
dansk oprindelse skal hvert år mindskes
– og på sigt skal forskellen helt
udlignes. Karaktergennemsnit af bundne
prøvefag ved 9. klasses-prøven lå for
efterkommere i 2013 0,4 % under
landsgennemsnittet (Hillerød 5,1 og
landsgennemsnittet 5,5). Indenfor en 3årig periode bringes den op på
landsgennemsnitsniveau og indenfor 10årig periode bringes efterkommere på
samme som niveau som
landsgennemsnittet for etnisk danske
elever (i 2013 var forskellen 1,8
karakterpoint).

Indsats 5: Brobygningsforløb på ungdomsuddannelserne for
18-24 årige
Rammer og
ressourcer
Hillerød
Kommune har
fået midler via
STAR’s pulje til
forsøg med brobygningsforløb for
ledige unge.
Projektet
gennemføres i
samarbejde med
EsNord og
Fredensborg,
Helsingør og
Halsnæs
kommuner.
Projektet er et
forsøgsprojekt
der løber i 2015.

Eventuelt
fortsættelse af
brobygningsforløb
efter
projektperioden
forudsætter
midler i budget
2016.

Aktiviteter

Udvikling af
brobygningsforløb i
samarbejde med
øvrige aktører.

Styrket samarbejde
mellem
uddannelsesinstitut
ioner og jobcenter i
forhold til
målgruppen

Visitation af unge til
forløbet, herunder
særlig udsøgning i
forhold til
målgruppen

Alle unge FVUtestes i forhold til
dansk- og
matematikniveau.
Ved behov
gennemføres FVUforløb som en del
af brobygningen
Iværksat støtteforanstaltninger til
målgruppen på
brobygningsforløbet

Som en del af
forløbet
iværksættes
mentorstøtte til
overgangen til
uddannelse.

Output
(leverancer)
55 unge fra
Hillerød
Kommune har
gennemført
brobygningsforløb.

Gennemført
evaluering af
brobygningsforlø
bet. En del af
evalueringen
rettet sig mod
erfaringerne med
brobygning i
forhold til
indvandrere og
effekterne af
brobygning i
forhold til
målgruppen.

Indikatorer
på indsatsen
90 % af deltagerne
tilmeldes og
påbegynder en
erhvervsuddannelse.

Frafaldsprocenten på
EsNord er normalt 30
%. Det forventes at
brobygningsforløbet
kan mindske
frafaldsprocenten
til 15 %.

Langsigtede
mål
Mål 1: Andelen af 16-19-årige
efterkommere der er i gang med en
ungdomsuddannelse skal hvert år øges
og nærme sig niveauet for 16-19-årige
med dansk oprindelse – på længere sigt
skal forskellen helt udlignes. I 2013
ligger Hillerød Kommune 1,8
procentpoint under landsgennemsnittet.
I 2018 skal Hillerød Kommune bringes
op på landsgennemsnittet.

Mål 2: Andelen af 16-19-årige
indvandrere der er i gang med en
ungdomsuddannelse skal hvert år øges
– og på sigt som minimum være på
niveau med landsgennemsnittet. I 2013
er Hillerød Kommune 4,9 % under
landsgennemsnittet. Inden udgangen af
2018 skal Hillerød Kommune være på
niveau med landsgennemsnittet.
Mål 3: Efterkommere i Hillerød
Kommune skal hvert år nærme sig
samme niveau som etniske danskere
hvad angår beskæftigelse – og på lang
sigt skal forskellen udlignes. Inden
udgangen af 2018 skal den positive
forskel mellem Hillerød Kommune og
landsgennemsnittet øges med 1
procentpoint.
Mål 5: Andelen af de 16-24-årige
indvandrere og efterkommere, der er
udenfor arbejdsstyrken og ikke i
uddannelse skal hvert år mindskes – og
på lang sigt som minimum være på
landsgennemsnittet. Andelen på
offentlig forsørgelse (uden SU) skal
hvert år mindskes og inden udgangen af
2018 som minimum være ligeså lav
som landsgennemsnittet.

Indsats 6: Samarbejde mellem kommune og civilsamfund
Rammer og
ressourcer

Aktiviteter

147.500 kr. årligt til en
2-årig
partnerskabsaftale
(beslutte på
byrådsmøde den 25/2)
Ressourcer hos
medarbejdere, der
aktivt skal deltage i
samarbejde og
formidling af
venskabsfamilier til
flygtninge

Mulighed for støtte til
frivillige, foreninger og
aktiviteter fra § 18
puljen og den
boligsociale pulje og fra
Frivilligcenteret
Ressourcer hos borgere,
frivillige og foreninger –
samt hos de kommunalt
ansatte som skal
samarbejde med
civilsamfundets aktører
(indenfor rammen)
(fortsat) ansættelse af
kommunal koordinator
af kommunikation og
samarbejde mellem
kommune og
civilsamfund (besluttet
på byrådsmøde den
25/2)

24-08-2015

Indgå partnerskabsaftale
med Dansk
Flygtningehjælp
Opbygning af
selvbærende frivillig
organisering omkring
matchning af netværks/venskabsfamilier og
flygtninge

Aktivt samarbejde med
Hillerød byder flygtninge
velkommen i forhold til
gruppens initiativer
Invitation af
folkeoplysende
foreninger, etniskekulturelle foreninger og
andre aktører på kultur-,
idræts- og fritidsområdet
til at deltage i
integrationsinitiativer – og
aktiv støtte til
foreningernes egne
initiativer
Folkeoplysende
foreninger opfordres til
aktivt at formidle deres
tilbud og byde sig til
overfor flygtninge
Aktivt og positivt
samarbejde med
lokalråd, lokalsamfund og
naboer de steder hvor
(mange) flygtninge bor

Navn / stilling / oplæg

Output
(leverancer)
Netværks/venskabsfamilier til
flygtninge

Frivillig lokalt forankret
organisering omkring
netværks/venskabsfamilier
Foreninger og aktører
på kultur-, idræts- og
fritidsområdet
(del)tager (i)
integrationsinitiativer
Et bredt udsnit af
borgere, lokalsamfund
og naboer er
engageret i
integrationssagen

Aktiviteter der bidrager
til god modtagelse på
eller i forbindelse med
alle de steder hvor
(mange) flygtninge bor

Rig mulighed og nem
adgang for flygtninge
til at møde danskere
og engagere sig i
foreningsliv , frivilligt
arbejde og blive aktive
medborgere i Hillerød
Kommune

Indikatorer
på indsatsen

Langsigtede
mål

Alle flygtninge bliver
tilbudt en netværks-/
venskabsfamilie
Mindst 15 flygtninge er
blevet tilknyttet en
dansk familie ved
udgangen af 2015 og
mindst 40 flygtninge er
blevet tilknyttet en
netværks/venskabsfamilie ved
udgangen af 2016.

Ved udgangen af 2015
er en veletableret,
lokalt forankret frivillig
organisering omkring
netværks/venskabsfamilier –
som stadig eksisterer
og fungerer ved
udgangen af 2016
Flygtninge kender og
deltager (efter
interesse) i kultur-,
idræts- og fritidstilbud
Mindst 10 foreninger
bidrager aktivt til
modtagelse og
integration af
flygtninge

Det frivillige
Ungenetværk er aktivt
og ramme om møde
mellem unge danskere
og unge flygtninge de
næste 3 år

Mål 7: Flygtninge, der flytter til Hillerød
Kommune skal opleve at få den hjælp, de
har brug for og møde en velkoordineret
og helhedsorienteret indsats, der sikrer
god og hurtig integration.
Der laves en årlig undersøgelse af
flygtninges oplevelse af mødet med
Hillerød Kommune.

Mål 8: Kultur-, idræts- og fritidsaktiviteter
skal målrettet anvendes til at fremme
integration.

Samarbejde med civilsamfundet forventes
på flere måder, mere eller mindre direkte
også at bidrage positivt opnåelse af de
langsigtede mål om uddannelse og
beskæftigelse (mål 1-6) og målet om øget
lighed i sundhed (mål 9)

Indsats 7: Samarbejde med almenpraksis og mellem
sundhedsplejen og bydelsmødre
Rammer og
ressourcer

Sundhedsloven § 119

Praksiskonsulenttimer
Personaleressourcer

Personale
ressourcer
Sundhedsplejen,
koordinering
Fællessektionen for
ældre og sundhed.

Aktiviteter

Dialog med almen
praksis om hvordan
kommune og almen
praksis kan arbejde
sammen med
henblik på at øge
lighed i sundhed hos
etniske minoriteter.

Sundhedsplejen
indgår i samarbejde
med Bydelsmødreprojekt i Østbyen

Output
(leverancer)

Indikatorer
på indsatsen

Møde med
praksiskonsulent om
etniske minoriteter og
mulige
samarbejdsflader,
relevante tilbud mm.

Fælles fokus og
videndeling i
forhold til etniske
minoriteters
sundhed med de
praktiserende
læger.

Udarbejde
aktivitetsudvidelsesfor
slag til , hvordan vi
kan lave tidlig
opsporing og
forebygge livsstilssygdomme .

At samarbejdet
indledes og afklares,
hvordan
Sundhedsplejen kan
bidrage til en tidlig
indsats for familier
med anden etnisk
baggrund end dansk.
At sundhedsplejersker
bidrager til
Bydelsmødreprojektet,
f.eks. i form af oplæg
om sundhed og
helbred (F.eks.
gennem undervisning
om KRAM-faktorerne

Udvikle tilbud, som
kan forebygge
ulighed i sundhed.

At samarbejdet
med eksterne
aktører i
boligorganisationer
øges med henblik
på at skabe fokus
på sundhed.
At deltagerne i
projekt
Bydelsmødre får
viden i forhold til
sundhed og kender
til kommunens
tilbud, f.eks. i
forhold til
livsstilssygdomme.

Langsigtet mål

Mål 9: Der skal arbejdes for at øge
ligheden i sundhed, herunder også etniske
minoriteters sundhed i Hillerød Kommune.
I 2017 er målet, at andelen af borgere
med anden etnisk baggrund end dansk,
der ryger i hjem med børn, falder fra 14,2
% til ca. 12 %. Rygning blandt etniske
danskere var 6 % i Region Hovedstaden
og Hillerød Kommune er det 2 %. Rygning
er én af de mest dominerende indikatorer
for ulighed i sundhed også blandt etniske
minoriteter.

Indsats 8: Indsats for ældre borgere med indvandrerbaggrund
Rammer og
ressourcer

Sundhedsloven
Paragraf 119

Personaleressourcer
Ved screening, til de
opfølgende
hjemmebesøg samt
evaluering

Aktiviteter

Borgere med
anden etnisk
baggrund end
dansk tilbydes et
opfølgende
hjemmebesøg ved
udskrivning fra
hospital.

Output
(leverancer)

Indikatorer
på indsatsen

Indarbejde etnicitet som
screeningskriterie i det
opfølgende
hjemmebesøg

At forebygge at
borgerne blive
genindlagt

Evaluere indsatsen i
forhold til hvordan vi kan
lave tidlig opsporing og
forebygge livsstilssygdomme og udarbejde
aktivitetsudvidelsesforslag.

At de pågældende
borgere er bedre
rustet i forhold til sund
livsstil

Tilbyde opfølgende
hjemmebesøg og evt.
forebyggende
hjemmebesøg

Planlægning af
temadag og
opfølgning på
temadag personaleressourcer
Temaet etnicitet og
boformer
indarbejdes i
udvalgets arbejde

At det på en temadag om
boformer også drøftes,
hvordan etnicitet kan indgå
i arbejdet med boformer for
ældre

At målgruppen inddrages i
forhold til behov og ønsker
med henblik på fremtidens
boligformer

Langsigtet mål

Mere viden om etniske
minoriteters særlige
behov og ønsker i
forhold til fremtidens
boformer, som kan
bruges i fremtidige
byggerier, f.eks.
ældreboliger,
plejecentre mm.

Mål 10: Der skal arbejdes for at øge
ligheden i sundheden og herunder også
etniske minoriteters sundhed.
• Hvert år i 2015-2018 får 10 borgere
med anden etnisk baggrund end dansk
et opfølgende hjemmebesøg
• Hillerød kommune har et
vidensgrundlag i forhold til boformer
og etnicitet, som tager hensyn til
behov og ønsker fra borgere med
anden etnisk baggrund end dansk.

