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Indledning 

Denne pjece er en kort oversigt over den samlede integrationsindsats i 
Gribskov Kommune (GK). Den er ikke en strategi, men en kort beskrivelse af 
hvem, der gør hvad i arbejdet med integrationsindsatsen. Formålet er at give 
et lettilgængeligt overblik til politikere, frivillige, medarbejdere og andre 
interesserede. 

Integration kræver en tværgående indsats 

Kommunens integrationsindsats handler først og fremmest om:
De flygtninge, familiesammenførte udlændinge, indvandrere og 
efterkommere, der har behov for hjælp til at lære at mestre en dansk 
dagligdag og få tilknytning til arbejdsmarkedet/uddannelsesområdet. 

Det er Gribskov kommunes målsætning, at borgere med flygtningebaggrund 
skal opleve et koordineret forløb på tværs af kommunens områder. Derfor har
vi etableret et samarbejdsforum kaldet ”Arena integration”, som sikrer et 
tværfagligt samarbejde og behandler komplekse sager. 

Forskellige roller i integrationsindsatsen 

Kommunen har ansvaret for at skabe rammerne, men kan ikke løfte opgaven 
alene. Der er brug for, at alle i lokalområderne bidrager og samarbejder. 

Kommunens rolle i integrationsindsatsen er at være myndighed. Det betyder, 
at kommunen:

• skal udarbejde en individuel integrationskontrakt i samarbejde med 
borgeren,

• tilbyder grundlæggende forhold som bolig, danskuddannelse, sundhed,
økonomiske ydelser og sikrer tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Borgere med flygtningebaggrund skal have samme tilbud om skolegang, 
institutionspladser, hjælp og støtte ved handicap, sygdom, tandbehandling, 
graviditet mm. som alle øvrige borgere i Gribskov Kommune. 

Gribskov Kommune har et meget aktivt og engageret civilsamfund, som 
spiller en vigtig rolle i hele integrationsindsatsen. Deres store indsats er et 
vigtigt supplement til kommunens tilbud. 
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Virksomhederne spiller en væsentlig rolle i forhold til at sikre beskæftigelse og
praktikpladser for borgere med flygtningebaggrund. Frivilligcentrene, 
lokalrådene, foreningerne, enkeltpersoner, kultur- og idrætsforeningerne 
sikrer netværk, sociale aktiviteter, vejledning, idrætsaktiviteter og meget 
mere. 

Aktivt medborgerskab 

Integration er et fælles ansvar, som bygger på gensidig respekt og accept af 
forskellighed. Det bærende i en vellykket integration er, at borgere med 
flygtningebaggrund er aktive medborgere på lige fod med øvrige borgere. 
”Aktivt medborgerskab” forstås som den aktive deltagelse i livet i kommunen.
At man som borger bruger de fælles tilbud, deltager i lokale arrangementer, 
kultur- og fritidsliv og bidrager til fællesskabet lige som andre borgere ud fra 
evner, faktiske muligheder og interesser. Helt centrale er de mange arrange-
menter i lokale samlingssteder, bl.a. medborgerhuse, forsamlingshuse, haller 
og idrætsklubber. 

I formidlingen af tilbuddene i Gribskov Kommune gør de to frivilligcentre og 
de lokale idræts- og kulturforeninger en stor indsats. Som led i formidlingen 
af aktiviteter og tilbud i Gribskov Kommune indgår også forskellige facebook-
grupper bl.a. Gribskov hjælper flygtninge og online portaler såsom Det sker i 
Gribskov (www.detskerigribskov.dk) og Den sociale vejviser (www.frivil-
ligcenter-graested.dk/borger/social-vejviser). Her indgår også kommunens 
samarbejde med Boblberg (www.boblberg.dk), som tilbyder en online borger-
til-borger portal. Her kan man finde aktiviteter og få kontakt til andre borgere 
med samme interesse, som man kan mødes med.

Borgere med flygtningebaggrund skal være aktive medborgere på lige fod 
med øvrige borgere - med de samme rettigheder og pligter. Overordnet er 
målsætningen for den enkelte borger at blive integreret og selvforsørgende i 
Gribskov Kommune ved at: 

• lære dansk 

• komme i beskæftigelse eller uddannelse 

• blive en del af det lokale samfund. 
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Kontaktpunkter i kommunen
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Modtagelse i Jobcenter Gribskov
• Tilmelding til Sygesikring, fritagelse af E-post etc.
• Flytteanmeldelser, lejekontrakt og andet administrativt.
• Flygtningen / flygtningefamilien får anvist bolig af Center for 

Erhverv, Ejendomme og Bolig.

Første møde i Jobcenteret
• Erhverve kompetencer mhp. ordinært arbejde.
• Erklæring om aktivt.

medborgerskab underskrives.
• Integrationskontrakt underskrives.
• Oprettelse af bankkonto.
• Tilmelding til Sprogcenteret.
• Børn henvises til Center for Børn og Unge som tilmelder 

dem til institutioner eller skole.

Hver tredje måned indkaldes borgeren til samtale i
Jobcenteret

• Opfølgning på aftaler i 
integrationskontrakten.

• Aftaler og opfølgning om praktik / løntilskud etc.
• Evt. opfølgning på fremmøde på Sprogskolen.

Tidlig indsats - vejen til arbejde starter allerede i asylfasen
• Danskundervisning og tidlig afklaring af kompetencer allerede i 

asylfasen.

Virksomhedspraktik / 
løntilskud og 
sprogundervisning

Behandling fysisk og 
psykisk i sundheds-
systemet, samtidig 
med deltagelse i 
sprogundervisning.



Tema 1: Modtagelse og
boliger 

Borgere med flygtningebaggrund er en bred målgruppe. Det kan være alt fra 
børn til pensionister, uuddannede til højtuddannede; fra ressourcestærke 
mennesker til borgere med psykiske/fysiske udfordringer som er meget langt 
fra arbejdsmarkedet. Der arbejdes derfor med et fleksibelt og målrettet 
modtagelsesprogram, som kan tage højde for individuelle behov og 
kompetencer.

Integrationsperioden

Center for Borgerservice og Beskæftigelse er den koordinerende enhed i den 
treårige integrationsperiode. Borgere med flygtningebaggrund, som kommer 
til Gribskov Kommune, modtages derfor i Jobcenteret første dag og 
introduceres til grundlæggende forhold. 
 
Modtagelsen tilpasses den enkelte borger eller familiens konkrete situation, 
dvs. at der tages højde for alder, antal familiemedlemmer, sundhedstilstand, 
økonomi m.v.  Modtagelsen skal sikre en målrettet indsats i forhold til 
beskæftigelse, sprogundervisning og vejledning i danske samfundsforhold og 
kulturelle forhold. 

Borgere med flygtningebaggrund skal have kendskab til beskæftigelses- , 
dag-, skole-, kultur-, fritids-, og sundhedstilbud, for at sikre deres aktive 
medborgerskab. 

Kommunens målsætning for den enkelte borger med flygtningebaggrund er, 
at han/hun bliver integreret og selvforsørgende i det danske samfund inden 
for integrationsperioden. Vigtige elementer i indsatsen er:

• Beskæftigelse eller uddannelse.
• Danskundervisning.
• Viden om samfundsforhold, økonomi, rettigheder og pligter.
• Integration i det danske samfund.

Der afholdes 4 opfølgningssamtaler om året mellem Jobcenteret og borgeren. 
Omdrejningspunktet er integrationskontrakten, som er en forpligtende aftale 
om gensidige forventninger. Kontrakten beskriver bl.a. danskundervisning og 
de aktiviteter borgeren i øvrigt deltager i. 
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Indsatserne for borgere med flygtningebaggrund bygger på samarbejde 
mellem forskellige områder og centre i Gribskov Kommune.  Hvis kommunens
medarbejdere ved modtagelsen har bekymringer i forhold til børn, kontaktes 
Gribskov Kommunes Center for Børn og Unge (CBU). Lige som man med 
bekymringer om helbred og handicap tager kontakt til Center for Social og 
Sundhed (CSS) eller/og Center for Børn og Unge (CBU).

Inden for de første tre måneder skal borgeren med flygtningebaggrund 
tilbydes en helbredsscreening, der foretages af egen læge.

Præmisser for anvisning af boliger 

Når en borger med flygtningebaggrund kommer til Gribskov kommune er 
kommunen forpligtet til at stille en permanent bolig til rådighed. Det er center
for Byer, Ejendomme og Erhverv, der står for at sikre borgeren en bolig. Det 
sker på møder i Boligvisitationsudvalget og koordineres med en Boligkoor-
dinator for flygtninge. Hvis der ikke er en permanent bolig til rådighed, 
henvises der til en midlertidig bolig. For at fremme integrationen forsøger 
Kommunen, så vidt muligt at tilbyde borgere med flygtningebaggrund boliger 
i områder med bedst mulig infrastruktur.  

Frivillige samarbejder 

Der er et tæt samarbejde med civilsamfundet rundt om i kommunen og 
mange borgere, frivillige, virksomheder og foreninger gør en stor indsats for 
integrationen. 

Kommunen har et tæt samarbejde med og henviser til de to Frivilligcentre i 
Græsted og Helsinge. Frivilligcenter Helsinge har en integrationsgruppe 
tilknyttet og Frivilligcenter Græsted samarbejder med en lokal frivillig integra-
tionsforening. Begge gør en stor indsats, bl.a. med sproghjælp, sociale 
aktiviteter, vejledning og praktisk hjælp i relation til lovgivning mm.

Mange aktive borgere og frivillige bidrager med forskellige indsatser, her skal 
bl.a. nævnes de forskellige indsamlingssteder i Ramløse, Blistrup og Tingbak-
keskolen, som koordineres af aktive borgere.

Gribskov Kommune samarbejder med mange foreninger, grupper og borgere, 
som gør en indsats for borgere med flygtningebaggrund. Her skal bl.a. 
nævnes Gribskov hjælper flygtninge, foreningen ASCENT, Lokalrådene, 
kirkerne, kontaktfamilierne, venligboerne og de mange idrætsklubber, som 
samarbejder og understøtter integrationen i Gribskov Kommune. 
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Gribskov Idrætsråd stiller via frivilligcentrene med videnspersoner fra 
lokalområderne, som vejleder og rådgiver i forhold til idrætstilbud.
Kontakten går via kontaktpersoner fra frivillighedscenteret, så sprogbarriere 
kan undgås. Idrætsforeningerne kan findes via 
www.aktivgribskov.dk/foreninger/idrætsforeninger. Idrætsforeninger i 
Gribskov Kommune har mulighed for at søge om Idrætspas (dvs. tilskud til 
kontingent for de medlemmer, der er økonomiske trængte). Idrætspas kan 
søges af foreninger via www.gribskov.dk.

Frivillige og aktive borgere spiller en afgørende rolle, når borgere med 
flygtningebaggrund skal integreres i lokalsamfundene i Gribskov Kommune. 
For at bakke op om den frivillige indsats har kommunen ansat en Flygtninge-
koordinator i august 2016. Flygtningekoordinatorens hovedopgave er at 
koordinere den kommunale og de frivilliges indsats for borgere med flygtnin-
gebaggrund i Gribskov Kommune. Centralt er at skabe overblik over 
igangværende indsatser, arrangementer,  tilbud og de kompetencer, der er 
tilstede.
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Modtagelse og 
bosætning 
- Hvem gør hvad 
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Borgere med flygtningebaggrund

• Bidrager med det, de kan for at komme i beskæftigelse og/eller 
uddannelse. 

• Har et medansvar for at egen integration lykkes. 
• Tager ansvar for at deltage i relevante tilbud.
• Er nysgerrige og åbne over for lokalsamfundene. 
• Deltager aktivt i modtagelse af nye borgere med flygtninge-

baggrund. 

Frivillige og lokale råd og foreninger 

• Kan supplere den kommunale indsats med fx lektiehjælp, 
sprogstøtte.

• Kan være netværksopbyggende - bl.a. ved at skaffe besøgsfamilier.
• Kan være med til at skabe kulturel mangfoldighed - bl.a. multikul-

turelle arrangementer med mad og underholdning.
• Kan støtte i relation til Udlændingelovgivning, fx statsborgerskab, 

familiesammenføring og forlængelse af opholdstilladelse.
• Kan give hjælp til selvhjælp for de økonomisk svagest stillede 

gennem deltagelse i fødevarefællesskaber som Mad til alle, tilbud om
nyttehaver, formidling af brugt tøj, bohave mm.

Kommunen

Center for Borgerservice og beskæftigelse
• Er ansvarlig for modtagelsen af borgere med flygtningebaggrund.
• Afholder visitationssamtale, hvor ressourcer, kvalifikationer, ønsker 

og særlige udfordringer i forhold til arbejdsmarkedet afdækkes. 
• Udarbejder en integrationskontrakt i samarbejde med borgeren. 

Herunder ret og pligt i forhold til opholdstilladelse og integrations-
program. 

Center for Byer, Ejendomme og Erhverv
• Skaffer boliger til nyankomne borgere med flygtningebaggrund 

indenfor visse økonomiske rammer.
• Koordinerer med Asylcenteret i Esbønderup.



Tema 2: Job og 
uddannelse 

Det kræver et stærkt samarbejde mellem kommunen, borgere med flygtnin-
gebaggrund, frivillige og virksomhederne at løse den fælles integrations-
opgave. 

Integration på arbejdsmarkedet er en central del af integrationen i det danske
samfund. Vejen til selvforsørgelse går gennem uddannelse og arbejde. Det er 
derfor omdrejningspunktet i integrationskontrakten. Den beskæftigelses-
rettede indsats tager udgangspunkt i borgerens uddannelses- og erhvervs-
mæssige baggrund og har fokus på at synliggøre borgerens ressourcer og 
kompetencer. 

Den nye trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration fra 2016 indebærer, at 
langt flere borgere hurtigst muligt skal ud på en virksomhed, så de kan lære 
arbejdsmarkedet og sproget at kende. Initiativerne i aftalen skal understøtte, 
at det bliver nemt for virksomhederne at deltage i indsatsen – bl.a. ved den 
nye toårige integrationsuddannelse (IGU), der åbner for, at flere borgere med
integrationsbaggrund kan komme hurtigere ind på det danske arbejdsmarked.
IGU’en består af ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed og 
skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse.

Brobygning mellem uddannelser 

Det er vigtigt, at de unge borgere med flygtningebaggrund får en uddannelse 
og dermed en adgang til arbejdsmarkedet. Derfor fokuseres der på 
brobygning mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne, og støtte til at 
gennemføre uddannelserne.
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Job og uddannelse: 
Hvem gør hvad  
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Virksomhederne 

• Frontløbere, der vil stå i spidsen for, at borgere med flygtninge-
baggrund får en tidlig virksomhedskontakt. 

• Formidler de gode historier og erfaringer.  
• Tilbyder praktikophold og mentorforløb og integrationsgrundud-

dannelse (IGU).
• Ser flygtninge/indvandrere som et potentiale og en mulighed for at 

sikre den nødvendige arbejdskraft. 

Frivillige 

• Kan bidrage med praktisk viden om arbejdsmarkedet. 
• Kan være mentorer og understøtte den sproglige udvikling. 
• Kan give vejledning og praktisk bistand i relation til udlændingelov-

givningen.
• Kan skabe rammer for socialt samvær. 

Borgere med flygtningebaggrund

• Tager ansvar for at medvirke til at blive selvforsørgende
• Er aktive medspillere, så de tilegner sig sproglige, sociale og faglige 

kompetencer.
• Udnytter de jobmuligheder, der viser sig. 
• Bidrager med hjælp til nytilkommende, når de selv har fået viden 

om danske forhold. 
• Er åbne og nysgerrige ifh.t. det danske samfund

Kommunen

Center for Borgerservice og beskæftigelse
• Samarbejder og danner netværk med de lokale virksomheder om at 

løse den fælles integrationsopgave. 
• Synliggør relevante jobmuligheder og matcher virksomheder 

målrettet borgere med flygtningebaggrund. 
• Tilbyder arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, som understøtter 

et kvalificeret sprogskoletilbud. Sprogdannelsen sker både på 
sprogskole og i virksomheder. 

• Tager initiativ til aktiviteter, hvor borgere og virksomheder kan opnå
viden om, hvad de kan bidrage med i forhold til integrationsind-
satsen. 



Tema 3: Familier, børn 
og Unge

I Gribskov Kommune har vi særlig fokus på den tidlige indsats og et tæt 
samarbejde mellem de forskellige aktører, når vi arbejder med familier, børn 
og unge. Desuden er det tværfaglige samarbejde gennemgående i indsatser 
med familier, børn og unge. Dette gælder også i indsatser overfor borgere 
med flygtningebaggrund. Her vil typisk være samarbejde mellem beskæfti-
gelsesområdet, social- og sundhedsområdet og børne- og ungeområdet.

Børn med flygtningebaggrund udgør en bred målgruppe med alt fra normalt 
fungerende børn til børn med forskellige udfordringer, bl.a. traumer mm. Der 
er ikke særskilte mål for børn med flygtningebaggrund, som behandles efter 
behov, på lige fod med alle andre børn i kommunen.

Børn udfordret af traumer behandles via anbefalingerne fra Modelprojekt for 
traumatiserede flygtninge, som Gribskov Kommune indgår i.
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Familier, børn og unge 
- Hvem gør hvad?
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Frivillige 

• Kan bidrage til International mødregruppe..
• Kan tilbyde netværk, socialt samvær og multikulturelle arrange-

menter og møder.
• Kan tilbyde lektiehjælp, danskundervisning og modersmålsunder-

visning.
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Kommunen

Sundhedsplejen
• Gennemfører undersøgelse og sundhedssamtale til alle 

modtagebørn, der går i skole.
• Tilbyder international mødregruppe.
• Sundhedsplejen tilbyder hjemmebesøg frem til barnet er 8 måneder.
• Tilbyder plads i Familieiværksætterne, som er et tilbud til alle første-

gangsforældre, hvor forældregrupper undervises i familiedannelse og
livet med småbørn indtil barnet er 1,5 år gammelt.

Dagtilbud
• Koordinator for modtagelse af borgere med flygtningebaggrund 

skaber kontakt til det enkelte dagtilbud for at sikre god modtagelse 
og start.

• Tosprogspædagoger sprogvurderer og sprogstimulerer alle 
tosprogede børn (3 - 5 år) i samarbejde med den sprogansvarlige og
det øvrige personale i daginstitutionen.

Skoler
• Koordinator for modtagetilbud sikrer indskrivning af nyankomne 

børn i distriktsskolen (6-13 år) og i Uddannelsescentret (14-18 år). 
• Nyankomne børn og unge tilbydes dansk som andetsprog ud fra en 

individuel vurdering.

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), (Center for børn og 
unge)

• UU vejleder unge fra 7. til 10. klasse, og i de store modtageklasser -
i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse (med 
særligt fokus på ikke-uddannelsesparate unge, som unge med 
flygtningebaggrund ofte vi være)

• UU vejleder unge fra 15 til 25 år som ikke er i gang med eller har 
gennemført en ungdomsuddannelse, (og som ikke modtager 
vejledning og indsats i jobcentret).

• UU hjælper unge i gang med relevant uddannelse, eller 
uddannelsesrettet tilbud bl.a. praktik, produktionsskole m.m.

• UU tilbyder individuel vejledning til ikke-uddannelsesparate unge, 
dette kan bl.a. være unge med flygtningebaggrund.

• UU vejleder både til almene ungdomsuddannelser og special-
ungdomsuddannelser.

• Projekt Unge i Job og Uddannelse: UU koordinerer, skaffer pratik-
pladser og følger op på fuldtids- og deltidspraktikker for unge 
mellem 15-17 år, hvor det vurderes at praktik er et relevant tilbud i 
en periode i forhold til den unges videre uddannelsesforløb.

Børn og Familie 
• Afdækker behov for støtte hos familier med flygtningebaggrund.
• Støtter og vejleder forældrene, herunder særlig indsats til forældre 

med psykiske og/eller sociale udfordringer.
• Tilbyder integrationsrettede indsatser, der understøtter familiens og 

børnenes trivsel.
• Familier med flygtningebaggrund tilbydes traumebehandling.



Vil du vide mere

Hvis du vil vide mere om arbejdet med integration kan du finde flere informa-
tioner på vores hjemmeside på www.gribskov.dk.

Du er også velkommen til at rette henvendelse til vores Center for Borger-
service og Beskæftigelse.

Find mere information om integration på:

• frivilligcenter-helsinge.dk
• www.frivilligcenter-graested.dk
• www.detskerigribskov.dk
• facebook.com - Gribskov Hjælper Flygtninge
• www.flygtning.dk
• www.frivillignet.dk
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