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Forord
Ordet ”integration” betyder at samle dele til en helhed. På Wikipedia omtales integration som en pro-
ces, hvorved grupperinger finder et fælles grundlag for at leve side om side. I Frederikshavn Kommune 
har vi et stort ønske om, at alle uanset etnicitet har gode livsbetingelser, hvor man som individ, som 
familiemedlem og som en del af arbejdsmarkedet gør en positiv forskel og mærker at blive værdsat som 
menneske. 

At komme til Danmark og at komme til Frederikshavn kommune kan være en stor omvæltning i forhold 
til det liv, man tidligere har levet. Med kommunens nye integrationspolitik har vi skabt rammerne for, 
at vi med efterfølgende handling inden for hele det kommunale arbejdsområde, kan tænke integration 
ind og sammen med vores nye borgere, kan få en succesfuld integration.   

Integrationspolitikken er udarbejdet af Center for Arbejdsmarked i samarbejde med repræsentanter fra 
Integrationsrådet. I arbejdet har der meget bevidst været fokus på det hele menneske – fra nyfødt, 
barn og ung til voksen og ældre. For at favne alle har det været naturligt at inddrage andre dele af den 
kommunale organisation. Integrationspolitikken indeholder således delelementer, som tilsammen ska-
ber det hele menneske.
 •  småbørnsfamilier
 •  børn og unge
 •  unge og voksne – uddannelse og beskæftigelse
 •  aktivt og værdigt seniorliv
 •  fritid og sundhed

Med integrationspolitikken er rammerne lagt for en de kommende års integrationsarbejde.

Med venlig hilsen 

Lars Møller
Borgmester

Godkendt af Frederikshavn Byråd den 27. november 2013.
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Baggrund

Hvordan og af hvem er politikken udarbejdet
Udfærdiges når politikken er vedtaget og godkendt. 

Denne Integrationspolitik er udarbejdet af Frederikshavn Kommunes Integrationsråd, og vedtaget af byrådet den
27. november 2013. Politikken er udarbejdet i tæt samarbejde med fagcentre og afdelinger i Frederikshavn Kommune. 
I høringsperioden har Integrationsrådet været i dialog med foreninger, organisationer, råd og politiske udvalg om po-
litikkens konkrete indhold.

Politikkens opbygning
Politikken er bygget op omkring 5 fokusområder og et tværgående afsnit, som indeholder emner, der har betydning 
for os hele livet:

- Småbørnsfamilier
- Børn og unge
- Unge og voksne - uddannelse og beskæftigelse
- Et aktivt og værdigt seniorliv
- Fritid og sundhed

Politikkens målgruppe
I Frederikshavn Kommune betragter vi det som et fælles ansvar og en fælles opgave at skabe et inkluderende sam-
fund, med gode rammer for aktive medborgere. Integrationspolitikken vedkommer derfor os alle. Målgruppen for de 
forslag og initiativer der beskrives i Integrationspolitikken, er alle borgere, der har flerkulturel baggrund – og som op-
lever, særlige muligheder og udfordringer. Ved flerkulturel baggrund forstås i denne politik - borgere med anden et-
nisk baggrund end dansk, samt deres efterkommere. 

Jf. Danmarks statistik - 3. kvartal, er der følgende antal indvandrere i Frederikshavn Kommune: 
Indvandrere i alt:  2611 personer
Fra vestlige lande:  1377 personer
Fra ikke-vestlige lande:  1274 personer

Begrebsdefinition

Inklusion 
Social inklusion handler om at flytte grænsen mellem to områder (dele), og dermed gøre et område større og et an-
det mindre1. 

Integration 
 Social integration handler om, at en mindre del skal indplaceres i noget større. Integrare (latin) betyder at gøre noget 
hel , dvs. sammenslutning af flere dele2. 

Der er stor forskel på, hvilken betydning og identitet den enkelte tillægger sin flerkulturelle baggrund. Dette er såle-
des ikke kun afhængigt af, hvor længe man har boet her, hvordan man er kommet hertil, eller hvor ens forældre er 
født. På samme måde kan den enkelte opleve sin flerkulturelle baggrund som en udfordring i nogle sammenhænge, 
og et særligt potentiale i andre. 

1  Kristensen, Oberman og Dolmer, 2007 Århus Universitet, NOTAT OM FORSKELLEN MELLEM SOCIAL INTEGRATION OG SOCIAL INKLUSION. 
2  Ibid. 

Jf. Danmarks statistik - 3. kvartal, er der følgende antal indvandrere i Frederikshavn Kommune: 

Indvandrere i alt:  2611 personer
Fra vestlige lande:  1377 personer
Fra ikke-vestlige lande:  1274 personer

Begrebsdefinition

Inklusion 
Social inklusion handler om at flytte grænsen mellem to områder (dele), og dermed gøre et område større og et andet 
mindre1. 

Integration 
Social integration handler om, at en mindre del skal indplaceres i noget større. Integrare (latin) betyder at gøre noget hel, 
dvs. sammenslutning af flere dele2. 



6

Politikkens relation til øvrige kommunale politikker, tilbud og aktiviteter
Integrationspolitikken skal ses i sammenhæng med Kommunens øvrige politikker og planer.  Integrationspolitikken 
tager udgangspunkt i de enkelte fagcentres målsætninger – og udfolder dem på områder, hvor særlige forhold, kan 
gøre sig gældende for borgere med flerkulturel baggrund.

Frederikshavn Kommunes øvrige politikker kan ses her http://frederikshavn.dk/Sider/Politikker-og-visioner.aspx. 

Frederikshavn Kommunes generelle tilbud og aktiviteter omfatter alle borgere i kommunen. I nogle tilfælde kræver 
det en særlig indsats at sikre, at alle borgere får mulighed for at benytte og profitere af de generelle tilbud. I disse til-
fælde laves særlige tilbud til konkrete grupper. Målet skal altid være at støtte målgruppen i senere at kunne benytte 
sig af de generelle tilbud. Nogle af forslagene i denne politik er derfor specifikt målrettet konkrete grupper, mens de 
fleste handler om at tilpasse de eksisterende tilbud og aktiviteter, så de bliver mere inkluderende.

Adgang til viden og information
Det mest afgørende for et aktivt medborgerskab og honorering af de krav og forventninger samfundet stiller til os er, 
at have adgang til den nødvendige viden og information. At træffe sunde valg for os selv og vores familie, samarbejde 
aktivt med vores børns institution og skole eller deltage i frivilligt foreningsarbejde og at anvende vores borgerpligt 
ved valgdeltagelse, kræver en grundlæggende forståelse for, hvorfor det er vigtigt, hvad det indebærer, og hvordan 
man gør. Det er derfor helt afgørende for at skabe lige muligheder for aktivt medborgerskab, at vi arbejder aktivt på 
at skabe lige adgang til viden og information i forhold til rettigheder og pligter. Vi skal fra situation til situation aktivt 
forholde os til, om vi udelukker nogen ved alene at benytte de informationsformer og kanaler, vi plejer. 

Implementering, samarbejde og evaluering 
Det er byrådets og de enkelte centres ansvar at udmønte politikken. Integrationsrådet og centercheferne har ansvar 
for at sikre information, dialog og samarbejde om implementeringen af politikken i Frederikshavn Kommune. Inte-
grationsrådet afholder i samarbejde med de enkelte centre en række arrangementer med det formål at sætte fokus 
på implementering af politikken.  
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Småbørnsfamilier

Familien
Forældrene og familien er fundamentet for en god og tryg start på livet for et lille barn. Der er mange forskellige må-
der at være familie og forældre på, og det giver hvert enkelt barn unikke forudsætninger for at møde livet. I Frederiks-
havn Kommune betragter vi denne forskellighed som en styrke for den enkelte såvel som for samfundet som helhed.
Fælles for forældre på tværs af kulturer og familiemønstre er, at de ønsker at gøre det bedste for deres børn. Det er 
derfor vigtigt, at alle forældre har adgang til relevant, forståelig og meningsfuld viden om barnets sundhed, trivsel og 
udvikling – som tager udgangspunkt i forældrenes sproglige og kulturelle forudsætninger. Her har de praktiserende 
læger, jordemødre, Frederikshavn kommunale tandpleje, og sundhedsplejersker en vigtig opgave.

Dagtilbud
Hjemmet er den trygge base for alle børn, men der foregår samtidig en vigtig socialisering og læring i dagpleje, vug-
gestue og børnehave. For de fleste børn er det en fordel at begynde i dagpleje eller vuggestue omkring barnets 1 års 
fødselsdag, fordi dette støtter barnets sproglige og sociale udvikling. 

Det kræver kendskab og tillid, hvis man som forældre skal lade andre passe sit barn. Det er derfor vigtigt, at der sker en 
målrettet formidling af de enkelte dagtilbuds formål og indhold, samt at dagtilbuddene aktivt inviterer og informe-
rer forældrene forud for indskrivningen. Ligeledes er det vigtigt, at der løbende arbejdes med den daglige kommuni-
kation mellem dagtilbud og forældre om barnets hverdag og trivsel i dagtilbuddet – særligt når denne vanskeliggøres 
af sproglige udfordringer. 

Dagtilbud med fokus på inklusion inddrager aktivt de enkelte børns forskellige kulturelle, nationale og sproglige bag-
grunde som en ressource for det enkelte barn og for hele børnegruppen. Det kan fx ske ved at opmuntre børn til at 
tale deres modersmål, når det ikke virker ekskluderende for andre børn, og ved at arbejde tematisk med forskellige 
nationale eller kulturelle traditioner og begivenheder med hele børnegruppen. I dette arbejde kan forældre og fami-
liemedlemmer med fordel inddrages. 

Det enkelte dagtilbud er desuden inkluderende og omstillingsparat i forhold til den aktuelle børnegruppe og har fo-
kus på de særlige forhold, der kan være forbundet med at skulle navigere mellem to eller flere sprog, kulturer, tradi-
tioner mv.

Sprogstimulering
Børn som har et andet modersmål end dansk vokser op med to eller flere sprog. Denne flersprogethed betragter vi i 
Frederikshavn Kommune som en særlig ressource. For at det enkelte barn kan få et godt afsæt til skole-, fritids- og 
arbejdsliv, er det vigtigt, at det bliver så dygtig til sprog som muligt. Det er vigtigt for børn i familier, der ikke har 
dansk som modersmål, at de tidligt tilegner sig deres modersmål. Flersprogede børn med et stort og nuanceret ord-
forråd på modersmålet, og hvor man benytter denne ressource i andetsprogs-tilegnelse, har de bedste forudsætnin-
ger for at tilegne sig dansk. Det er derfor vigtigt, at barnet støttes i at lære og udvikle sit modersmål både i hjemmet 
og i dagtilbuddet. 

Sprogstimulering indgår i sundhedsplejens almene vejledning til forældre fra spædbarnsperioden og småbarnsalderen 
indtil barnet starter i dagtilbud. For familier med flerkulturel baggrund er der fokus på at tale til barnet i hverdags-
sprog, så det forstår og får muligheder for at tilegne sig centrale begreber på modersmålet. For forældrene er det vig-
tigt, at bibliotekerne tilbyder og formidler relevante tilbud om støtte til sprogstimulering.

Samarbejde og gode overgange
Det kan være en stor omvæltning for et barn såvel som dets forældre at starte i et dagtilbud. En god og tryg overgang 
fra hjem til pasningstilbud, og senere fra fx vuggestue til børnehave kræver et åbent og tillidsfuldt samarbejde mel-
lem forældre, sundhedsplejen og det pædagogiske personale. Dette samarbejde kræver en stor indsats af alle parter, 
og ikke mindst at de enkelte dagtilbud såvel som Centre målrettet arbejder på at skabe gode rammer for dette 
samarbejde. Her er det særligt vigtigt, at viden om barnets og familiens historie, som har betydning for barnets ud-
vikling, i samråd med forældrene, formidles ved alle overgange.
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Frederikshavn Kommunes hensigt
●   Sikre at også forældre med flerkulturel baggrund har 

reel adgang til viden om børns sundhed, trivsel, ud-
vikling, forældrerollen mv., fx formidlet af sundheds-
plejen.

●   Sikre kendskab til Frederikshavn Kommunes forebyg-
gende og behandlende tandplejetilbud. 

 ●   Sikre at fagpersoner har fokus på og viden om vigtig-
heden af tidlig sprogstimulering både på modersmå-
let og på dansk, herunder også at rådgive og vejlede 
forældre om sprogstimulering.

●   Styrke rummelighed og kulturel mangfoldighed i 
dagtilbuddene, således at børn med flerkulturel bag-
grund oplever accept og anerkendelse af deres bag-
grund.

●    Styrke de gode overgange ved, i samarbejde med for-
ældrene, at sikre overlevering af relevant viden om 
det enkelte barn og dets familie. For særligt sårba-
re børn og deres familier kan det fx ske ved at sund-
hedsplejersken deltager i overleveringsmøde med 
dagpleje eller vuggestue.

 ●   Styrke forældres mulighed for kendskab og tillid til 
dagtilbud, fx ved at afholde åbent hus arrangemen-
ter eller legestue i daginstitutionen.

●    Ved den målrettede indsats og dialog med familier-
ne at fastholde, at størstedelen af alle 3-5 årige børn 
med flerkulturel baggrund benytter børnehave.

●    Arbejde målrettet på at størstedelen af alle flerkultu-
relle børn benytter dagtilbud, når de fylder 2 år.

●   Videreudvikle den daglige kommunikation om bar-
nets hverdag og trivsel mellem dagtilbud og forældre 
som ikke taler godt dansk.

●    Styrke dialog, den daglige kommunikation og sam-
arbejde, mellem dagtilbud og forældre, herunder at 
blive dygtigere til at kommunikere om forældrenes og 
dagtilbuddets forventninger og krav.

●   Arbejde målrettet på at styrke mangfoldigheden i 
forældrebestyrelser og personalegrupper, således at 
denne også afspejler børnegruppens etniske sam-
mensætning. 

●    Sikre at de sundhedsfaglige og andre fagpersoner der 
møder familien har faglig viden om og opmærksom-
hed på de særlige forudsætninger, familier med fler-
kulturel baggrund kan have.

Det kan du gøre som forælder
●   Tale, læse og synge med dit barn på dit modersmål – 

det styrker også barnets tilegnelse af dansk
●    Lade dit barn starte i dagpleje eller vuggestue ca. når 

det fylder 1 år, da Kommunen bestræber sig på, at al-
le flerkulturelle børn benytter dagtilbud senest ved 2 
års alderen. 

●   Samarbejde aktivt med dit barns dagtilbud om bar-
nets trivsel og udvikling.

●   Engagere dig i forældrebestyrelser mv.
●   Lade dit barn deltage i foreningsaktiviteter, som fx 

gymnastik, fodbold eller spejder.
●   Benytte bibliotekernes tilbud om sprogstøtte i form af 

bøger, film og musik på alle sprog. 
●   Vejledning i at støtte tilegnelse af dansk som andet 

 sprog.
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Børn og unge

Børn og unge – og deres familie
Alle børn og unge skal have mulighed for – og udfordres til at udvikle sig til aktive, selvstændige og ligeværdige del-
tagere i skole og samfund. Det indebærer bl.a., at den enkelte oplever at blive værdsat for sine unikke kompetencer 
og forudsætninger. Forældrene og familien har en helt central betydning for børn og unges trivsel og udvikling. Som 
forældre er det derfor vigtigt at være opsøgende og engageret i forhold til sit barns skolegang og fritidstilbud, og ak-
tivt deltage i samarbejdet om barnets trivsel og udvikling. Det er desuden vigtigt, at både børn og forældre kender 
deres rettigheder og pligter – og har viden om, hvor man kan søge hjælp og rådgivning, hvis man som barn fx ople-
ver mobning, svigt eller overgreb, eller hvis man som forældre er bekymret for sit barns udvikling.

Skole
At give alle børn og unge optimale muligheder for at udvikle sig til aktive medborgere, handler i høj grad om at skabe 
lighed i udbyttet af skolegangen. Frederikshavn Kommunes skolevæsen består af en undervisningsdel (skolen) og en 
fritidsdel (Skole fritidsordningen (SFO)for 0.-3. klasse). Det er afgørende for den enkelte såvel som for samfundet ge-
nerelt, at elever, der har dansk som andetsprog, har lige så gode muligheder for at tilegne sig kundskaber, færdighe-
der, arbejdsmetoder og udtryksformer i skolen, som andre elever.

En vigtig forudsætning for læring er trivsel. Det er derfor vigtigt at undervisningen på alle klassetrin og aktiviteterne 
i SFO’er aktivt arbejder med og støtter elevernes identitetsdannelse, selvværd og sociale udvikling – og har særlig fo-
kus på de muligheder og udfordringer, der kan være forbundet med at navigere mellem to eller flere sæt af traditio-
ner og normer i forhold til det at være barn eller ung. 

Skolevæsenet har en vigtig opgave i at fremme et sprogsyn i skolen, og de sproglige kompetencer, som opmuntrer og 
støtter eleverne i at udvikle deres samlede kompetencer.

En inkluderende og omstillingsparat skole tager udgangspunkt i og værdsætter den aktuelle elevgruppes mangfoldi-
ge ressourcer, og fremmer at alle elever oplever at kunne berige og beriges af fællesskabet. Skolen har derfor en vigtig 
opgave i at tilrettelægge indholdet og formen i undervisningen i skolen og aktiviteterne i SFO’er, så alle elever – og-
så elever med flersproglig og flerkulturel baggrund – kan gøre brug af deres ressourcer og erfaringer i faglig sammen-
hæng. En inkluderende skole er desuden lyttende overfor den aktuelle elevgruppes ønsker og behov, og skaber derfor 
rammer for at alle elever og forældre kan deltage i dialog om skolens udvikling. 

Fritid
De kommunale fritidstilbud i form af fritidscentre, ungdomsklubber mv. er vigtige pædagogiske tilbud til alle børn og 
unge efter skoletid. De kommunale fritidstilbud har alle et socialpædagogisk udgangspunkt, og skal i samarbejde med 
børnene og de unge skabe aktiviteter og samværsformer, der fremmer den enkeltes alsidige udvikling, selvstændig-
hed og forståelse for demokrati, herunder også bidrage til at udvikle børns og unges evne til at indgå i forpligtende 
relationer og fællesskaber.

De kommunale fritidstilbud har desuden en vigtig opgave i at tilpasse sig tilbuddene i lokalområdet og matche de ak-
tuelle behov og tendenser blandt børn og unge i området samt samfundsudviklingen generelt.  Flertallet af alle børn 
går i SFO, og det er ønskeligt at børn og unge med flerkulturel baggrund fortsætter i fritidscenter og ungdomsklub. Det 
er vigtigt, at der arbejdes kontinuerligt på at få børn og unge med flerkulturel baggrund til at benytte de eksisteren-
de tilbud. Det kan gøres ved at arbejde målrettet med information og dialog i forhold til børn, unge og deres familier, 
og på baggrund af denne dialog tilpasse indholdet af fritidstilbuddene.  

De kommunale fritidstilbud har samtidig en vigtig opgave i at introducere børn og unge og deres familier til det fri-
villige foreningsliv. Endelig er det vigtigt, at der gøres en aktiv indsats for at støtte unge mennesker med flerkultu-
rel baggrund i at få et fritidsjob, da undersøgelser viser, at det at have et fritidsjob øger den unges muligheder for at 
gennemføre en uddannelse.
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Flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse
Det er afgørende for den enkeltes fremtidsmuligheder, såvel som for samfundsøkonomien, at så mange unge som mu-
ligt gennemfører en ungdomsuddannelse. Det kræver, at eleverne forlader grundskolen med tilstrækkeligt gode fag-
lige kvalifikationer, men i høj grad også, at den unge får god støtte og vejledning i forhold til at vælge uddannelse.
At vælge uddannelse er svært for mange unge, men kan være ekstra udfordrende hvis ens forældre ikke har et bredt 
kendskab til og erfaringer med det danske uddannelsessystem og arbejdsmarked. Fokus på Interkulturel uddannel-
sesvejledning og rollemodeller kan derfor være en rigtig god støtte for unge med flerkulturel baggrund, når de skal 
vælge, og efterfølgende gennemføre en ungdomsuddannelse. Denne støtte og vejledning kan forankres i Ungdom-
mens og uddannelsesvejledningen (UU). 

En række tosprogede unge – i særlig grad sent ankomne unge – har brug for en særlig indsats i overgangen mellem 
grundskole og ungdomsuddannelse. For disse unge er det afgørende, at Kommunen sikrer fleksible tilbud, som giver 
de unge mulighed for at blive klar til uddannelse og erhverv, samt at der tilbydes støtte i ungdomsuddannelserne. Et 
tæt samarbejde mellem det kommunale skolevæsen, ungdomsuddannelserne og andre aktører på ungeområdet om 
udvikling af særlige tilbud såvel som en inkluderende pædagogik i de ordinære uddannelser, er væsentlige elementer 
i at fremme flersprogede unges uddannelsesmuligheder. 

Frederikshavn Kommunes hensigt 
●   Sikre en koordinerende indsats for børn og unge fra 

0-18 år ved at opkvalificere samarbejde om overgan-
ge.

●   Fortsat arbejde på at skabe en folkeskole, der styrker 
inklusion og medborgerskab og modvirker genera-
lisering og mangelsyn, fx ved at have ”medborger-
skab” på skoleskemaet.

●   Sikre at lærere og pædagoger, der møder flersproge-
de elever, har de nødvendige faglige kvalifikationer 
og viden om dansk som andetsprog.  

●    Støtte flersprogede elevers udvikling af deres samle-
de sproglige kompetencer. 

●   Styrke flersprogede elevers faglige kompetencer, 
gennem bl.a. fokus på læsning på dansk som an-
detsprog.

●    Videreudvikle og prioritere samarbejde med forældre 
om barnets sociale og faglige udvikling.

●    Skabe rammer for inklusion af forældre med flerkul-
turel baggrund i forældreråd og skolebestyrelser.

 ●   Motivere børn og forældre til at børnene efter ophør 
i SFO fortsætter i andre fritidstilbud.

●   Sikre at alle flerkulturelle unge får mulighed for at 
afslutte grundskolen og blive klar til videre uddan-
nelse ved fortsat at udvikle fleksible tilbud i Ung-
domsskoleregi.

●    Videreudvikle støtte og vejledning af unge i forhold 
til valg af ungdomsuddannelse ved tværgående sam-
arbejde.

●   Fremme og udvikle samarbejde med ungdomsud-
dannelserne om overgange, fastholdelse og inklusi-
on.

●   Udvikle og udbrede information om muligheder for 
hjælp og rådgivning.

Det kan du gøre som barn eller ung
●   Tage medansvar for egen læring.
●   Deltage i elevråd.
●   Benytte lektie-cafeer.
●   Benytte de kommunale fritidstilbud.
●    Deltage i foreningslivet mv. – og muligvis selv blive 

frivillig træner eller leder.
●   Søge et fritidsjob. 

Det kan du gøre som forælder
●   Du kan støtte dit barns dansksproglige udvikling også 

ved at tale dit modersmål med dit barn.
●   Følge med i hvad dit barn eller unge menneske er op-

taget af og interesserer sig for.
 ●   Tage aktivt del i samarbejdet med skole og fritidstil-

bud om dit barns trivsel og udvikling.
●   Opmuntre dit barn eller unge menneske til at deltage 

i kommunale fritidstilbud og foreningslivet.
●   Støtte dit barn i at gennemføre en ungdomsuddan-

nelse, fx ved at kontakte UUvejledningen.

Det kan uddannelsesinstitutioner, 
foreninger mv. gøre
●   Have fokus på inklusion og mangfoldighed i for-

eningslivet.
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Unge og voksne – uddannelse og beskæftigelse

Et væsentligt element i et aktivt medborgerskab er at have mulighed for at udnytte sine ressourcer og kvalifikationer 
på arbejdsmarkedet. Samtidig har Frederikshavn Kommune brug for, at alle ressourcer bringes i spil, hvis vi de kom-
mende år skal have tilstrækkelig med kvalificeret arbejdskraft.

Den enkeltes ressourcer skal bringes i spil
En kompetencegivende uddannelse er en vigtig forudsætning for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er derfor af-
gørende, at så mange unge som muligt gennemfører et uddannelsesforløb, som er afstemt efter den enkeltes interes-
ser og forudsætninger. De fleste unge med flerkulturel baggrund klarer sig godt i uddannelsessystemet, men de der 
ikke klarer sig godt, har brug for støtte og opmærksomhed i forhold til valg og gennemførelse af uddannelse. I for-
hold til denne gruppe kan uddannelsesinstitutionerne og UU-vejledningen med fordel arbejde på at styrke erhvervs- 
og håndværksuddannelsernes status og profil. 

For alle elever på erhvervsuddannelserne er det afgørende for deres uddannelsesforløb at kunne få en praktikplads. 
For unge med flerkulturel baggrund kan dette være en særlig stor udfordring, også selv om de er fagligt velfundere-
de. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne påtager sig et ansvar i forhold til at ansætte elever med flerkulturel bag-
grund i praktikforløb.

Nogle personer medbringer uddannelse og erhvervserfaring fra deres hjemland, de har mulighed for at få deres udan-
nelse vurderet, og evt. opkvalificeret, så de kan anvende den i Danmark. Det er vigtigt, at vi også har fokus på at 
bringe disse menneskers ressourcer og kvalifikationer i spil, og er åbne over for at ansætte arbejdskraft med eksa-
mensbeviser og kompetencer erhvervet i udlandet.

Fodfæste på arbejdsmarkedet
Det vigtigt at være forberedt til at begå sig på det danske arbejdsmarked. Som kommende eller ny arbejdstager er det 
derfor vigtigt at have adgang til viden om rettigheder og pligter, og de uskrevne regler og normer for, hvordan man 
begår sig på danske arbejdspladser.

Mentorordninger, rollemodeller, tillidsvalgte samt introduktionsforløb på virksomhederne er særligt gode redskaber 
til at fastholde og skabe trivsel blandt medarbejdere, der ikke har et forudgående kendskab til forholdene på en dansk 
arbejdsplads. De kan desuden bidrage til at nedbryde barrierer på arbejdspladserne i forhold til at ansætte medar-
bejdere med flerkulturel baggrund. Frederikshavn Kommune, uddannelsesinstitutionerne og arbejdsmarkedets parter 
har en fælles interesse i at alle finder varigt og solidt fodfæste på arbejdsmarkedet, og kan derfor med fordel samar-
bejde om dette.

Frederikshavn Kommune som arbejdsgiver
En mangfoldig borgergruppe kræver en mangfoldig medarbejderskare. Det er vigtigt, at vi har flerkulturelle
pædagoger, lærere, socialrådgivere, sosu-assistenter mv., der har både faglige og kulturelle forudsætninger 
for at forstå og håndtere de særlige muligheder og udfordringer, der er forbundet med at have flerkulturel baggrund. 
Fordelene ved en mangfoldig medarbejderskare er dog ikke begrænset til integrationsrelaterede områder. Samspillet 
mellem forskellige perspektiver, erfaringer og kvalifikationer skaber udvikling og dynamik indenfor de fleste områ-
der. Frederikshavn Kommune vil derfor arbejde målrettet på at opnå, at medarbejdersammensætningen inden for al-
le faggrupper kommer til at afspejle den aktuelle befolkningssammensætning. 

Borgere som ikke kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet
Der vil til enhver tid være borgere, der af fysiske eller psykiske årsager ikke har mulighed for at stå til rådighed for ar-
bejdsmarkedet. Blandt borgere med flerkulturel baggrund er der nogle, som fx er tynget af oplevelser fra hjemlandet 
- og som samtidig har svært ved at begå sig i det danske samfund. Det er vigtigt, at disse mennesker fortsat sikres ad-
gang til rådgivning og meningsfulde aktiviteter. 
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Frederikshavn Kommunes hensigt
●   Videreudvikle uddannelsesvejledning i forhold til er-

hvervs- eller videregående uddannelse for unge med 
flerkulturel baggrund. 

●   Oprette f.eks. rollemodelkorps og mentorordninger 
i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og ar-
bejdsmarkedets parter. 

●    Informere og opmuntre virksomheder til at ansæt-
te arbejdskraft med eksamensbeviser og kompeten-
cer erhvervet i udlandet, ved fx at øge informationen 
til virksomhederne og ved at afholde temaarrange-
menter for virksomheder. 

●   Fokusere på åbenhed og tolerance i forhold til kul-
turforskelle. 

●   Styrke undervisningen i danske samfunds og ar-
bejdsmarkedsforhold. Ved fx udvidet kursus i sam-
fundsforståelse i samarbejde mellem Jobcentret og 
fx Projektafdelingen, sprogskolen m.fl. 

●   Arbejde på at fremme inklusion i det danske samfund 
via beskæftigelsesrettede tilbud. 

●   Arbejde målrettet på at opnå en mangfoldig med-
arbejdersammensætning inden for alle faggrupper, 
som afspejler Kommunens befolkningssammensæt-
ning. 

●   Sikre relevante tilbud til personer uden for arbejds-
markedet. 

Det kan du selv gøre
●   Optimere dine egne ressourcer gennem uddannelse 

og aktivt medborgerskab. 
●   Være aktivt jobsøgende og tage imod tilbud fra 

jobcenteret, hvis du er/bliver arbejdsløs. 
●   Opsøge hjælp og rådgivning.

Benytte dig af tilbud om mentorer og net-
værk.
●   Benytte dig af eksisterende tilbud om adgang til vi-

den og information. 

Det kan uddannelsesinstitutioner, virksom-
heder mv. gøre
●   Videreudvikle interkulturel uddannelsesvejledning af 

elever og studerende. 
●   Ansætte unge med flerkulturel baggrund i praktik-

forløb. 
●   Være åben overfor at ansætte medarbejdere med ek-

samensbeviser og kompetencer fra udlandet. 
●   Samarbejde med Frederikshavn Kommune om re-

kruttering eller fastholdelse, via mentorordninger og 
rollemodelkorps.
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Et aktivt og værdigt seniorliv

Alle ældre i Frederikshavn Kommune skal have mulighed for et seniorliv med mening og indhold, som kendetegnes 
ved mangfoldighed og plads til forskellighed. 

Indhold og mening i tilværelsen
Det er en stor omvæltning for de fleste mennesker at træde ind i seniorernes rækker. For personer med flerkulturel 
baggrund, kan der være forhold, der gør denne livsovergang endnu mere udfordrende. Det kan være sproglige ud-
fordringer, et begrænset socialt og familiært netværk eller udfordringer ved at forstå og navigere i de tilbud og mu-
ligheder, som findes. Det er Frederikshavn Kommunes mål, at alle personer skal kunne opleve indhold og mening i 
tilværelsen. Det skal blandt andet ske ved at sikre et varieret udbud af aktiviteter, gode muligheder for netværksdan-
nelse og muligheder for at møde andre ældre med samme interesser.

Velkommen på aktivitetscentret
Frederikshavn Kommunes aktivitetscentre er et tilbud for borgere der modtager pension eller er fyldt 60 år, og som 
bor i Kommunen. Her kan de deltage i aktiviteter og arrangementer, opleve socialt samvær og få kontakt til nye men-
nesker. Det er derfor vigtigt, at aktivitetscentrene møder alle brugere med respekt og værdighed, og at aktiviteterne 
tilpasses efter brugernes ønsker og behov. Der er på nuværende tidspunkt en meget lille del af personer med flerkul-
turel baggrund, som benytter aktivitetscentrene. Aktivitetscentrene har derfor en udfordring i at skabe kontakt til æl-
dre personer med flerkulturel baggrund for at undersøge deres ønsker og behov og informere dem om deres mulighed 
for at benytte aktivitetscentrene. 

Ældre med flerkulturel baggrund er en særdeles mangfoldig gruppe, og at kunne møde den enkelte med respekt og 
værdighed, kræver at personalet på aktivitetscentrene har faglig viden og fokus på de særlige sproglige, sundheds-
mæssige, religiøse og kulturelle forudsætninger, der kan være knyttet til at have flerkulturel baggrund.

Adgang til information
At formidle tilbud og muligheder til ældre med flerkulturel baggrund, kan kræve at tilbudsgiverne forholder sig aktivt 
til de sproglige og kulturelle forudsætninger. En god måde at nå ud til den enkelte, kan være at tilbyde hjemmebe-
søg for pensionister med flerkulturel baggrund, og derigennem får mulighed for en konstruktiv dialog med den æl-
dre om relevante tilbud. 

Frederikshavn Kommunes hensigt
●   Informere målrettet om mulighederne for at benytte 

aktivitetscentrene.  
●   Undersøge hvilke behov og ønsker for aktiviteter, der 

er blandt ældre med flerkulturel baggrund.
●   Sikre at ældre med flerkulturel baggrund får en 

grundlæggende viden om tilbud og muligheder i 
Kommunen bl.a. ved at udarbejde information, som 
er målrettet ældre med flerkulturel baggrund, og 
tilbyde hjemmebesøg. Hjemmebesøg tilbydes med 
henblik på at motivere ældre med flerkulturel bag-
grund til at drage nytte af tilbuddene. 

●  Tilbyde et varieret udbud af aktiviteter. 
●   Skabe gode vilkår for netværksdannelse på tværs af 

kulturer. 

Det kan du selv gøre som senior
●   Være opsøgende og deltagende i forhold til aktivi-

tetscentre og andre aktiviteter.
●  Tage imod tilbud om hjemmebesøg.

Det kan foreninger og organisationer gøre
●   Være opsøgende og inkluderende i forhold til ældre 

med flerkulturel baggrund. 
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Fritid og sundhed

Fritid
Fritiden er det rum, vi hver især kan udfylde med præcis det indhold, der giver os mening og glæde i hverdagen. De 
frivillige folkeoplysende og kulturelle foreninger og de frivillige sociale foreninger, aftenskoler, kulturinstitutioner og 
biblioteker udgør hver især vigtige tilbud om fritidsaktiviteter og muligheder for at udfolde et aktivt medborgerskab. 

I foreninger og kulturinstitutioner har vi mulighed for at mødes om fælles interesser og aktiviteter, på tværs af for-
skelle i fx alder, social- eller kulturel baggrund. Det giver forenings- og kulturlivet særlige muligheder for at bidrage 
til inklusion og mangfoldighed. Frederikshavn Kommune og kultur- og foreningslivets organisationer har derfor en 
særlig udfordring i at udbrede kendskabet til kultur- og foreningslivets muligheder, rådgive eksisterende foreninger 
og organisationer om mangfoldighed og inklusion, samt vejlede i opstart og drift af foreninger og kulturinstitutioner, 
hvor de bærende kræfter har flerkulturel baggrund. 

At udbrede kendskabet til kultur- og foreningslivets tilbud og aktiviteter, samt mulighederne for selv at starte en for-
ening eller kulturaktivitet, kræver blandt andet en målrettet og opsøgende formidlings- og kommunikationsindsats, 
som tager højde for målgruppens sproglige forudsætninger og erfaringer. At fremme mangfoldighed kræver opmærk-
somhed og konkrete tiltag fra alle parter: frivillige, foreninger, kulturinstitutioner og Frederikshavn Kommune. 

Sundhed
Det er Frederikshavn Kommunes mål at skabe de bedste rammer og betingelser for, at alle borgere kan leve et godt, 
sundt og aktivt liv. Adgang til viden og information om sundhed og sundhedssystemet kan være en udfordring for 
nogle personer med flerkulturel baggrund. Denne er ikke alene baseret på sprog, men kan også være på kulturelle for-
skelle og et generelt vidensniveau. At arbejde for en øget lighed i sundhed kræver derfor blandt andet, at den enkelte 
har reel adgang til en grundlæggende viden om sundhed og sygdom, og viden om hvordan det danske sundhedsvæ-
sen fungerer. Det opfordres generelt til, at de enkelte centre følger de rammesætninger som sundhedsområdet har 
vedtaget i Frederikshavn Kommune, som kan ses på http://frederikshavn.dk/Documents/center_for_sundhed_og_ael-
dre/Sundhedspolitik%20-%201.%20udkast.pdf 

Frederikshavn Kommunes hensigt

Fritid
●   Formidle information om muligheder i kultur- og 

foreningslivet. 
●   Støtte nye typer af kultur- og fritidsaktiviteter, som 

fremmer deltagelse og inklusion af foreningsmed-
lemmer med flerkulturel baggrund. 

●   Rådgive om opstart og drift af foreninger og kultur-
projekter hvor de bærende kræfter har flerkulturel 
baggrund. 

Sundhed
●   Fokus på tilgængeligheden af de eksisterende sund-

hedstilbud for borgere med flerkulturel baggrund. 
●   Formidling af information om sundhed og forebyg-

gelse målrettet specifikke etniske grupper. 
●   Arbejde målrettet for at sundhedsfagligt personale, 

der udover at have en relevant faglig uddannelse, 
også har flerkulturel baggrund, svarende til kommu-
nens befolkningssammensætning. 

Det kan du selv gøre
●   Deltage i aktiviteter i kultur- og foreningslivet, som 

er relevante for dig. 
●  Engagere dig i det frivillige arbejde i foreningerne. 
●   Opsøge viden og information om sundhed og sund-

hedssystemet. 
●   Benytte dig af relevante eksisterende sundhedstil-

bud. 

Det kan foreninger, kulturinstitutioner og 
organisationer gøre
●   Arbejde for større åbenhed og inklusion af nye med-

lemmer. 
●   Fokusere på aktiviteter som appellerer til medlem-

mer med flerkulturel baggrund. 

Det kan Kommunen/sundhedsvæsenet gøre
●   Fokusere på tilgængeligheden af de eksisterende 

sundhedstilbud for borgere med flerkulturel bag-
grund. 

●   Arbejde målrettet for at øge andelen af ”sundheds-
personale” der udover at have en relevant faglig ud-
dannelse, også har flerkulturel baggrund.
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