
Integrationsindsatsen i Vejle Kommune
- I et beskaeftigelses- 0g helhedsorienteret perspektiv



Vejle Kommune taenker helhedsorienteret

iVeiie Kommune harvi uei udgangspunkt, aiiob erkasthr aHe.Vivi\1ave\angfidshoidbareiasningerr
derfor harvi ei neineussyn pa borgeren, 0g derfor arbeidervi pa Wars.

Vi harden neii kiare noiuning, at virksomheder 0g borgere seiv haransvaretforegen siiuaiion 0g nibgien iii

iqssningen. Kommunens opgave mi understmte 0g pa enhver méde hiaaipe med iii, at borgeme er sehrfor-

sizsrgende, 0g virksomhedeme harden arbeidskmft,derer brugfor.

Veiie Kommune her an vision om en posifion bianui de mesi attrakfive kommuneri Denmark, 0g uei er en

veHykket integration ogsé en uei af. Dei er derforvigfigt, at integmfionsomrédet er en akfiv uei af kommu-

nens KDVrige stmtegier 0g poiifikker. Bette er en vigfig uei af at udvikie iiigangen iii den neineusoneniereue

integi'afionsindsats.



Den helhedsorienterede integrationsindsats
- sadan organiserer vi det tvaerfaglige samarbejde i Vejle

IVejle Kommune er integrationsomradet politisk forankret under ¢konomiudva|get. Den administrative for-

ankring ligger hos Den helhedsorienterede Integrationsindsats (DHI), der er en styregruppe pa h¢jt Iedelses-

niveau. DHI bestar af Iedelsesrepraesentanter indenfor a||e forvaltningsomrader.

Styregruppen har det overordnede strategiske 0g administrative ansvar for at koordinere 0g styre det tvaer-

faglige samarbejde pa tvaers i kommunen, sa der fastholdes fokus pa nytaenkning, tvaerfaglighed 0g videns-

deling.

Forventninger til borgeren
Udgangspunktet for integration i Vejle er, at udlaendinge far mulighed for at udnytte deres evner 0g

ressourcer med henblik pa at blive deltagende, selverhvervende 0g ydende medborgere pa lige fod med

samfundets ¢vrige borgere.

Dette sker gennem en integrafionsindsats, der med afsaet i integrations/oven:

1) tager udgangspunkt i den enkelte udlaendings ansvar for egen integration

2) bidrager til, at nyankomne udlaendinge sikres mulighed for deltagelse pa lige fod med andre borgere i

samfundets politiske, ¢konomiske, arbejdsmaessige, sociale, religi¢se 0g kulturelle liv

3) bidrager til, at nyankomne udlaendinge hurtigst muligt bliver selvfors¢rgende gennem beskaeftigelse, 0g

bibringer den enkelte udlaending en forstaelse for det danske samfunds grundlaeggende vaerdier 0g normer.



Den gode modtagelse
IVejle Kommune er det Arbejdsmarkedsomrédet, der har det overordnede ansvar for modtagelsen af

flygtninge, da vejen hen til at blive en del af samfundet sker ved at blive selvfors¢rgende.

Modtagelsen af flygtninge vil derfor altid tage udgangspunkt i et beskaettigelsesfokus, som bliver st¢ttet op

af de andre tiltag, der skal til for, at borgeren kommer i job eller uddannelse.

Fra Arbejdsmarkedsomrédet koordineres den helheds- 0g familieorienterede tilgang pé tvaers af kommunen,
sé borgeren fér den n¢dvendige st¢tte.

Velfaerd

Arbejdsmarkeds-
omrédet

Kultur&

Fritid

Teknik&

Milj¢

Tidlig kontakt med asylcentre
Modtagelsen af flygtninge begynder, mens borgeren stadig er pé asylcentret, sé relevante oplysninger ikke

gér tabt.

Boligplaceringsmedarbejderen fra Arbejdsmarkedsomrédet s¢rger i samarbejde med borgeren for bolig, en

bankkonto, NemID, s¢ge sygesikring, eventuelt f5 sine b¢rn skrevet op til pasning eller skole, f5 et skattekort

0g i det hele taget g¢re sig klar til at flytte til Vejle.



lntegrationen sker p5 arbejdspladsen
sadan kommer Miriam ijob i Vejle

Miriam er 30 5r 0g er kommet til Danmark fra Syrien med sin mand 0g deres tre sma s¢nner. Hun har nok

at se til derhjemme, for hendes mand er psykisk syg, 0g de tre s¢nner har brug for en masse st¢tte for at

komme godt i gang med deres liv i Danmark - bade i skolen 0g i fritiden.

Miriam har meget ringe skolebaggrund 0g har svaert ved at se sig selv pa arbejdsmarkedet. Hun har i et par

ar vaeret i gang med danskuddannelse 0g har vaeret i forskellige aktiveringstilbud. Hun kunne godt taenke sig
at fa et reng¢ringsjob, men hun er plaget af forskellige fysiske skavanker, som g¢r det umuligt.

Miriam 0g hendes beskaeftigelsesradgiver i Jobcenter Vejle dr¢fter Jobcentrets branchepakkeforl¢b, sa hun

kan opkvalificeres til en bestemt branche. Miriam vil gerne arbejde i en butik, men hun ved ikke, om hun er

dygtig nok. Det aftales, at Miriam skal i gang med et branchepakkeforl¢b, 0g den f¢rste praktik er en snuse-

praktik i Bilkas bagerafdeling. sa kan Miriam vurdere, om det er noget for hende.

Efter fire ugers praktik i bagerafdelingen er Miriam overbevist om, at dette er lige hendes gebet. Hun elsker

at vaere i kontakt med kunderne, 0g det giver hende gode muligheder for at udvikle sine sprogkundskaber.

Efter en periode har Miriam tillaert sig basiskompetencerne, 0g hun er nu klar til at laere endnu mere. Hun

far blandt andet et hygiejnekursus 0g laerer nye teknikker. Nu er Miriam ved at vaere en kompetent medar-

bejder hos bageren 0g en kvalificeret ans¢ger til et ledigt job.



Bra nchepakker

Flygtninge 0g indvandrere i Vejle Kommune tilbydes et branchepakkeforlwb, der hurtigt bibringer dem

motivation 0g kompetencer, som styrker deres mulighederfor ordinar beskaftigelse.

Branchepakkeforllbbet er et uafbrudt forlwb, som er individuelt tilrettelagt.| branchepakkeforllbbet vil

borgerne vare i virksomhedspraktikker, modtage danskundervisning 0g deltage i relevante kurser, som

bringer dem tattere pé arbejdsmarkedet.

Forllbbet bruges til béde nyankomne flygtninge 0g til borgere, der harvaeret i Danmark i flere ér.

Her erjobbene

Branchepakkeforllbbet bestér af seks branchepakker. De seks brancher er udvalgt pé baggrund af analyser
af antallet afjobébninger 0g virksomhedsstruktur i Vejle Kommune. | disse brancher er der starke

forudsatninger for beskaftigelse for flygtninge 0g indvandrere med begransede erhvervskompetencer.

Brancherne har mange érligejobébninger, lave krav i forhold til uddannelsesniveau, er rummelige 0g vant

til udenlandske medarbejdere.

Butik Rengmring Kmkken-og Fadevare- Bygge 0g Lager 0g
De seks brancher er: service industri anleg transport

- Butik

- Rengwring
- Kwkkenr 0g service

- Fwdevareindustri
- Bygge 0g anlag
- Lager 0g transport

Tvaergéende kompetencer — herunder sprogundervisning



Branchepakkeforl¢bet
Strukturen i branchepakkerne er ens, uanset hvilken branche den enkelte borger har valgt at f¢lge.

Forl¢bet vil typisk forega sadan:

lntroduktionsforl¢b. Individuelt ti|rette|agt introduktionsforl¢b, som for de fleste borgere starter allerede

ude i asylcentret. Der arbejdes med bolig, bankkonto, nemid, skattekort, b¢rn i pasning 0g skole, visitation

til danskuddannelse, afklaring af medbragte kompetencer, start pa Integrationskontrakt 0g introduktion ti|

Branchepakkeforl¢b. Borgeren g¢res klar ti| start i virksomhedsrettet indsats senest 4 uger efter

modtagelsen i kommunen.

Snuse-virksomhedsforl¢b. Det bestar af korterevarende praktikophold pa virksomheder, hvor borgerens
valg af branche virkelighedstestes.

F¢rste virksomhedsforl¢b. | f¢rste forl¢b traenes grundlaeggende kompetencer inden for omradet. Det

gaelder bade faglige, sproglige 0g personlige kompetencer.

Andet virksomhedsforl¢b. Her traenes tekniske kvalifikationer inden for branchen — herunder deltagelse i

arbejdsmarkedsfaglige uddannelser.

Tredje virksomhedsforl¢b. Her vedligeholdes de opnaede kompetencer, 0g borgeren er nu en kompetent
ans¢ger ti| Iedige job.

BRANCHEPAKKER — DEN BEDSTE INTEGRATION

EFI'ERVERN

: 3 virksomheds-

»
forlwh -

vedligeholdelse
2 virksomheds-

0g “magi“
forlwh — specialist- placering

1 virksomheds- kamance'

forlvh — basis-

’ kompetancer

Snusepraktik 0g

valg af branche

lmroduktions-

forlwb



Vi vil gerne fortaelle mere om integrationsind-
satsen i Vejle Kommune

Formand for Arbejdsmarkedsudvalget Vejle Kommune,
Christoffer Aagaard IVIelson.

26 28 82 02 eller chram@vej|e.dk

Arbejdsmarkedschef Vejle Kommune,

Birgit Thorup
21 17 94 97 eller birup@vej|e.dk

Integrationskonsulent Jobcenter Vejle,
Connie N¢r Larsen.

21 48 91 41 eller conn|@vej|e.dk


