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1. Danskundervisning AOF 

 

Sagsfremstilling 

Integrationsrådet afholder et ekstraordinært møde den 13. november kl. 16.30-

19.30 med fokus på danskuddannelse og frivillighed. AOF har vundet udbuddet 

omkring danskuddannelse i Frederikshavn Kommune. Alle nyankomne flygtninge 

får et danskuddannelsesforløb, hvor målet er, at opnå større samfundsforståelse.  

  

AOF Frederikshavn, Lodsgade 14, 2. sal, 900 Frederikshavn er værter ved det 

ekstraordinære møde og indleder besøget med rundvisning samt et oplæg og en 

drøftelse af danskuddannelsen.  

  

Oplægget vedrører følgende emner:  

 Hvordan tilrettelægges undervisningen? 

 Hvad virker fint, hvad skal udvikles? 

 Hvilke initiativer tages for, at styrke integrationen? 

 Hvilke initiativer tages for, at styrke tilknytningen til arbejdsmarkedet? 

 Idéer til fælles udviklingsprojekt? 

 
Indstilling 
Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.  

 

Beslutning Integrationsråd den 13. november 2014 

Peter Mortensen fortæller om opbygningen af danskuddannelserne, som er 

opbygget af danskundervisning 1, 2, og 3 samt forløbet arbejdsmarkedsrettet 

danskundervisning. Dansk 3 er det højeste niveau. Der er en studieprøve, der er 

direkte adgangsgivende til et videregående studie. Kravende til 

danskundervisningen er stigende. Forsøg viser, at der er mange danskere, der ikke 

ville kunne bestå prøverne. Der kan udbydes danskundervisning for EU borgere på 

Skipperskolen i Skagen, hvis der er et hold på minimum 12-15 deltagere.  

  

Der er i øjeblikket 60-70 kursister i Skagen. Det, der besværliggør oprettelsen af 

danskundervisning i Skagen er, at der er så mange moduler/niveauer indenfor 

danskundervisningen. Det gør, at der skal et stort antal af kursister til for, at kunne 

lave hold på alle moduler og niveauer i Skagen. I Frederikshavn er der i øjeblikket 

hold på alle moduler/niveauer.  

  

Sprogskolen har i øjeblikket 272 kursister og har pladsproblemer pga. det høje 

antal kursister. Undervisningen er primært klasseundervisning på hold. Kursisterne 

forstår nogle gange hverken engelsk eller dansk, derfor bruges meget kropssprog 

og billeder i undervisningen. Underviserne er meget behjælpelige med, at 

gennemgå post fra kommunen samt digital post - hverdagen inddrages i 

undervisningen.  

  

Sprogskolen vil gerne styrke det arbejdsrettede sigte, herunder styrket samarbejdet 
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med jobcenteret om praktikker, virksomhedsbesøg og aktiveringsindsatsen.  

Derudover vil de gerne lave flere samarbejdsprojekter med virksomheder og 

samtidig rette fokus mod de fire vækstspor i kommunen. Endelig har sprogskolen 

fokus på udviklingstiltag omkring øget samarbejde med foreninger og frivillige, fx 

lektiecafé, frivillige mentorer, samtaletræning, frivillige ”lærere”, sundhed og 

forebyggelse mm..  

  

Lars Halvorsen orienter om aftenskolen og projektet om bydelsmødre, hvor 

formålet er, at støtte andre kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, der lever 

marginaliseret og ensomt. På grund af manglende viden om samfundet, får de ikke 

den hjælp og støtte de har behov for og de kender ikke deres muligheder, 

rettigheder og pligter. Udgangspunktet er, at støtte andre kvinder til, at opdage og 

anvende egne ressourcer. Projektet vandt aftenskolernes integrationspris i 2014. 

Projektet har været meget succesfuldt – næste initiativ/idé er et projekt med 

bydelsfædre, der er tilpasset denne målgruppe. Projektet med bydelsmødrene har 

kørt i Aalborg og der er interesse for, at konceptet skal til Frederikshavn. Lars 

Halvorsen oplyser desuden, at de flere gange har ansat undervisere, der grundet 

deres kreative evner, er blevet henvist fra sprogskolen. 

  

Gruppen drøftede problematikken vedrørende § 23f, der skaber forskelsbehandling 

mellem borgere, der er bosat i Frederikshavn og Skagen. Borgerne i Skagen har en 

månedlig transportudgift til sprogskolen – det har borgerne, der er bosat i 

Frederikshavn ikke. Det er en lovgivningsmæssig udfordring at løse 

problematikken. CAM har sendt et skriv til regeringen og appelleret til, at de tager 

problematikken op. De har endnu ikke svaret og CAM har sendt en rykker. Sagen 

har været i integrationsrådet og i arbejdsmarkedsudvalget – der er politisk 

opbakning.  

  

Sprogskolen håber med dette møde, at få italesat mulighederne for et øget 

samarbejde. Tidligere har sprogskolen haft en tovholder – fritids- og 

idrætskonsulent, der kunne henvise til de frivillige eller fritidsaktiviteter. En sådan 

funktion efterspørges/drøftes til mødet.  Peter foreslog en aktionsgruppe til arbejdet 

med integration. Formålet er, at skabe nogen handling i forlængelse af de drøftede 

initiativer, der er blevet fremlagt på mødet. Det blev aftalt, at Peter Mortensen 

deltager på Integrationsrådets næste møde, som er den 2. december 2014. 

Gruppen støtter forslaget om en aktionsgruppe. Til mødet d. 2/12 er der mulighed 

for, at melde sig om frivillig i aktionsgruppen.   

  

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Elizaveta Zhukova Wilhelmsen, Jens-Ole Kjeller Petersen, Amanda 

Melanie Dennehy, Azam Stavad, Ida Skov og Yasmin Mellrose. 
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2. Deltagelse i projekt Dansk+ 

 

Sagsfremstilling 

Jobcenter Frederikshavn er blevet inviteret ind som deltager i projekt DANSK+. 

AOF Nord, Frederikshavn sprogcenter indgår som lokal samarbejdspartner.  

  

Projekt DANSK+ er et udviklingsprojekt, som Kommunernes Landsforening (KL), 

Landsorganisationen Danmark (LO) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er gået 

sammen om som led i firepartsaftalen 2014 mellem regeringen og de tre 

organisationer om styrkelse af den beskæftigelsesrettede integration.  

  

Formålet med DANSK+ er, at indvandrere med dårlige danskkundskaber flyttes 

nærmere arbejdsmarkedet. Målgruppen er ledige indvandrere, der har været i 

Danmark i en årrække, og som ikke har opnået tilstrækkelige danskkundskaber til, 

at få en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Målgruppen har typisk opbrugt deres ret 

til danskuddannelse og vil være omfattet af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

(LAB-loven). Det vil ligeledes være karakteristisk for målgruppen, at de udover 

udvikling af de sproglige kompetencer i begrænset omfang har brug for, at få 

styrket faglige og sociale kompetencer. Jobcenter Frederikshavn forventer, at 40-

50 personer fra målgruppen kan deltage i 2015 og 2015. 

  

Målet er, at udvikle én eller flere modeller, hvor målgruppen får genaktiveret 

indlæring af danskkundskaber i en brancherettet sammenhæng. I projektet indgår 

en række udviklingsaktiviteter. 

  

Jobcenter Frederikshavn ønsker, at deltage i følgende udviklingsaktiviteter:  

  

Beskrivelse af model(ler) 

 Udarbejdelse af test- og visitationsværktøj 

 Beskrivelse af indholdsmæssigt samspil 

 Model for kontakt og aftaler med virksomhed 

 Uddannelse af sproglige makkere 

Tidsrammen for projektet er følgende:   

 Sidste halvår af 2014: Projektforberedelse og igangsætning af de første 

udviklingsaktiviteter. Opstartsseminar afholdes i Vejle den 18. november 

2014. 

 Første halvår ar 2015: Fortsættelse af udviklingsaktiviteterne og 

gennemførsel af de første pilotforløb. 

 Resten af 2015 og 2015: Gennemførsel f de resterende forløb. 

 Første halvdel af 2017: Modelbeskrivelse og evaluering.  

 
Indstilling 
Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.  

 
 Åben sag 
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Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 10. november 2014 

Indstillingen tiltrædes. 

Fraværende: Helle Madsen 

 

Beslutning Integrationsråd den 13. november 2014 

Mette Neist orienterer kort om Frederikshavn Kommunes deltagelse i projektet 

Dansk +. 

  

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Elizaveta Zhukova Wilhelmsen, Jens-Ole Kjeller Petersen, Amanda 

Melanie Dennehy, Azam Stavad, Ida Skov og Yasmin Mellrose. 

 

Bilag 

dansk+ - Projektbeskrivelse_for_DANSK-.PDF (dok.nr.184064/14) 
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3. De frivilliges hus 

 

Sagsfremstilling 

Integrationsrådet har på deres seneste møde den 1. oktober 2014 drøftet politikken 

for frivilligt socialt arbejde. Omdrejningspunktet for drøftelserne var, at det frivillige 

arbejde er en stor del af opgaveløsningen på integrationsområdet samt at der skal 

fokus på, at politikken omsættes til konkrete handlinger, der omsættes til 

forbedrede levevilkår. 

  

Vedhæftet til inspiration er bilaget ”Charter for samspil mellem den frivillige verden 

og det offentlige”. Det er udformet som et idékatalog og kan bruges som inspiration 

til, hvordan rammerne for frivilligheden og det konkrete samarbejde mellem det 

offentlige og frivillige parter kan udvikles, samt hvilke spørgsmål det kan være 

relevant at drøfte. Idékataloget er udarbejdet på baggrund af 5 regionale 

dialogmøder i efteråret 2013, hvor mere end 440 deltagere deltog. Regeringen tog i 

2013 initiativ til, at forny Charter for samspil mellem det frivillige Danmark og det 

offentlige fra 2001. Frivillighedscharteret blev udarbejdet af en arbejdsgruppe 

bestående af repræsentanter fra frivillige organisationer, fagforeninger, kommuner 

og regioner.  

  

Integrationsrådet afholder et ekstraordinært møde den 13. november med fokus på 

frivillighed. Den 9. august 2013 åbnede ”De Frivilliges hus” officielt i Frederikshavn. 

Det vil få stor betydning for det sociale arbejde i Frederikshavn Kommune, at der er 

et hus med lokaler til de mange frivillige organisationer i kommunen. Der er 

allerede 11 foreninger, der har taget huset i brug. Mariane Kragelund Skadborg er 

med en baggrund som både bankdirektør og socialrådgiver den nye leder af de 

frivilliges hus. Hun ønsker, at samle det frivillige sociale arbejde og udbrede 

kendskabet til huset til de foreninger, der yder frivilligt socialt arbejde i kommunen. 

Mariane Kragelund Skadborg deltager på det ekstraordinære møde, hvor hun vil 

fortælle om de frivilliges hus.   

 

Indstilling 

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.  

 

Beslutning Integrationsråd den 13. november 2014 

Mariane Skadborg, leder af de frivilliges hus fortæller om arbejdet i de frivilliges 

hus, hvor der i øjeblikket er ca. 45 foreninger, der bruger lokalerne. Målet er at 

udvikle og styrke det firvillige sociale arbejder i Frederikshavn Kommune samt at 

styrke den indsats som enkeltpersoner og foreninger/organisationer allerede 

udfører i området. De frivilliges hus kan være behjælpelige med at skabe kontakt 

mellem de frivillige foreninger, der mangler frivillige og borgere, der vil udføre 

frivilligt socialt arbejde. De frivilliges hus kan desuden være sparringspartnere i 

forbindelse med nye projektidéer.  

  

De frivilliges hus søger også selv projektmidler hjem til at støtte arbejdet med de 

frivillige. De har flere idéer til projekter fx uddannelsesforløb til, at uddanne 
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igangsættere og tovholdere inden for det frivillige arbejde. Der er stor mangle på 

unge frivillige. De har allerede fået penge til et projekt, der omhandler 

kompetenceløft af konsulenter, for at forbedre den økonomiske vejledning til 

borgere ”der har ondt i økonomien”. 

  

Det blev påpeget til mødet, at selvom De Frivilliges Hus er for alle borgere i 

Frederikshavn Kommune, så gør de fysiske afstande i den langstrakte kommune, 

at fx frivillige fra Skagen er lidt begrænsede i at kunne bruge tilbuddet i 

Frederikshavn by, da det kræver en transport på over 100 km.   

  

Taget til efterretning. 

  

Fraværende: Elizaveta Zhukova Wilhelmsen, Jens-Ole Kjeller Petersen, Amanda 

Melanie Dennehy, Azam Stavad, Ida Skov og Yasmin Mellrose. 

  

  

  

 

Bilag 

Idekatalog Frivillighed.pdf (dok.nr.182248/14) 
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4. Eventuelt 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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