Godkendt af Samsø Kommunes kommunalbestyrelse 10.11.2015

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed ∙ Anerkendelse ∙ Tillid ∙ Tydelighed

OVERORDNET POLITIK

Integrationspolitik
I Samsø Kommune sikrer vi, at alle, der kommer til øen, får gode
forudsætninger for at kunne deltage aktivt i det danske samfund i
almindelighed og livet på Samsø i særdeleshed. Ved at tage
udgangspunkt i det enkelte menneskes ressourcer og relevante ønsker
stræber vi efter helhedsorienterede løsninger, der skaber rammerne for
en god tilværelse med aktiv samfundsdeltagelse.

I JOB OG UDDANNELSE

I DET CIVILE LIV

Vi stræber efter at give alle en
hurtig, helhedsorienteret og
sammenhængende
introduktion til det danske
samfund og til Samsø.

Borgerne skal tilegne sig viden
og kompetencer, så de er
rustet til at deltage aktivt i
samfundet fx i form af
danskundervisning, arbejde
eller uddannelse.

Vi orienterer os mod helheder
og har en forventning om, at
alle lokale, regionale og andre
aktører tager ansvar og aktiv
del i indsatsen, så
integrationen styrkes og
udbygges ved deltagelse i
forskellige sociale netværk.

Vi formidler en ”Tilflytterpakke”,
der indeholder sociale,
kulturelle, erhvervs- og
uddannelsesrettede tilbud.

Vi undersøger og afdækker
potentialer og ressourcer med
henblik på at tilvejebringe
beskæftigelse enten direkte
via erhvervsarbejde eller via
iværksættelse af
danskundervisning.

Vi organiserer velkomstinitiativer og sørger fx for, at
der stilles lokaler til rådighed
(til fællesspisning og andre
aktiviteter).

PRINCIPPER

I DET GENERELLE SAMFUND

INDSATSER

Vi indgår i en dialog omkring den
enkeltes relevante ønsker, så
indsatsen kan målrettes disse.
Vi sørger –i samarbejde med
frivillige kræfter – for
introduktion til det danske
samfund, så der er mulighed for
at erhverve viden om det danske
samfund, sprog, normer, kultur,
regler og muligheder – for
derved at opnå kompetencer til
at navigere i en dansk hverdag.
Se frivillighedspolitikken [aktivt
link]
Ovenstående indgår i
danskundervisningen.

Vi prioriterer mentor-indsatser.
Herunder samarbejdet mellem
SKP-mentor-team og frivillige
kræfter.
Vi har fokus på jobåbninger.
Vi har fokus på, at børn hurtigt
skal tilbydes en plads i
institutioner, der varetager
indslusningsforløb.

Vi inddrager allerede
eksisterende tiltag og
ressourcer på området.
Se frivillighedspolitikken [aktivt
link]
Vi målretter indsatsen, så den
også omfatter tidligere nytilflyttere (eksempelvis i form
af en omdelt samt onlinefolder om foreninger).
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(Udkomme eller outcome: De
resultater, vi vil nå)

EFFEKTMÅL

Alle nye borgere har en fælles og
almen forståelse for det danske
samfund, som kan give dem et
brugbart udgangspunkt for den
efterfølgende integration.
Nye borgere får de fornødne
forudsætninger for, at de
grundlæggende kan begå sig i det
danske samfund. Herunder
danskkundskaber på det gældende
lovpligtige niveau, så de kan klare
en hverdag og et job.
Nye borgere oplever, at kommunen
indgår i dialog med dem omkring
relevante ønsker i forhold til
integration, job og beskæftigelse.
Nye borgere får tilbud om
deltagelse i aktiviteter, der både
har socialt og
beskæftigelsesmæssigt sigte.

(Den måde, vi vil nå resultaterne på)
14 dages forløb, hvor alle nye borgere
modtages, informeres og introduceres
til det danske samfund på samme måde.
Derefter udarbejdes individuelle
integrationsplaner.

AKTIVITETSMÅL

Ved ankomst indlogeres flygtninge i
kommunens midlertidige boliger og
tildeles en mentor.
Mentorerne kobler i samarbejde med
danskundervisningen og Jobcentret
derefter frivillige kulturguides til den
enkelte flygtning, som herefter
introduceres til naboer, offentlige tilbud
som bibliotek, internet, diverse
relevante publikationer, foreninger samt
dansk kultur generelt (fx via
caféaftener). Mentorerne sikrer dialog
med de nye borgere.
Danskkundskaber
Nye borgere tilmeldes sprogskole senest
14 dage efter ankomst.
Den enkeltes integrationsplan beskriver
individuelle mål for danskprøve, så
borgeren kan planlægge sit fremtidige
liv og arbejde i Danmark. (Fx i form af
semesterplan eller progressionsplan).
Anvendelse af fjernundervisning (sprog)
i kombination med arbejdspraktik/job
inden for aftalekontrakten med
Sprogcentret.

Nye borgere får status som
selvforsørgende eller
uddannelsesaktiv inden for senest 1
år.
Planer og indsatser i forhold til at få
nye borgere i beskæftigelse eller i
gang med uddannelse tager
udgangspunkt i den enkeltes
relevante ønsker, baggrund,
kompetencer og kvalifikationer.

Nye borgere har kendskab til
informationssøgning og føler sig
ansporet til at tage imod tilbud om
deltagelse i aktiviteter, der fx har
socialt, alment dannende eller
netværksmæssigt sigte.

Nye borgere har danskkundskaber
på minimum det gældende
lovpligtige niveau, så de kan
deltage i uddannelsesforløb og
begå sig på en arbejdsplads.
Det lokale erhvervsliv er informeret
om beskæftigelses-, støtte- og
praktikordninger i forhold til
eventuel ansættelse af nye
borgere.

Individuelle planer for job og
uddannelse udformes efter den
generelle introduktion. Målet er
selvforsørgelse.
Ordinær beskæftigelse
Referencer fremskaffes fra hjemlandet
hvis muligt. Real kompetencevurdering
foretages. Vurdering af og tilmelding til
lovpligtige kurser/kompetencer (fx
kørekort eller hygiejnekursus)
gennemføres.
Jobrelevante praktikker etableres med
brug af jobtrappen.
Retningslinjer for praktikaftaler i
kommunalt regi, der henvender sig til
flygtninge, udfærdiges.
Mentorer støtter flygtninge i at holde
sig ajour med ledige job på Samsø.
Brochure, der beskriver, hvordan øens
virksomheder kan tage ansvar og
deltage aktivt i integrationsindsatsen
udformes. Suppleres med
arrangementer for det lokale
erhvervsliv.
Ordinær uddannelse
Hvis muligt fremskaffes
uddannelsespapirer og kompetencer
afklares.
I samarbejde med
uddannelsesinstitutioner vurderes,
hvilken vej til SU-berettiget uddannelse,
der er kortest.
Sprogkundskaber beskrives i søjlen til venstre herfor.

Invitation til Samsø Kommunes
tilflytterarrangement, tilpasset
personer med andet sprog end
dansk.
Mentorer og frivillige kulturguides
hjælper nye borgere med
introduktion til det danske
samfund. (Fx introduktion til
naboer, offentlige tilbud som
bibliotek, internet, diverse
relevante publikationer, foreninger
samt dansk kultur generelt, fx via
caféaftener).
Se også frivillighedspolitikken
[aktivt link]
NB! I de to søjler til venstre herfor
ses de øvrige tiltag, der supplerer
ovenstående indsatser.

