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Forord:
Fanø Kommunes politik for flygtninge og indvandrere bygger på et fælles ansvar for at skabe den gode
integrationsindsats i kommunen.
Kommunen vil arbejde aktivt for, at målgruppen bliver selvhjulpne og sikres sprogundervisning samt tilbud
om beskæftigelse gennem Jobcenteret.
Der lægges tillige vægt på at, flygtningene får en indføring i den danske demokratimodel.
Det frivillige arbejde er en del af politikken og samarbejdet med de frivillige i kommunen har høj prioritet,
ligesom samarbejdet med Fanø Kommunes erhvervsliv er vigtigt, da erhvervslivet kan medvirke til en
vellykket integration i lokalsamfundet.
Politikken danner grundlag for arbejdet på området på tværs af sektorer og faggrupper, og det er målet at
Fanø Kommune fortsat skal være en kommune, der har fokus på den gode integrationsindsats.

Erik Nørreby
Borgmester

Målgruppe:
•
•

Flygtninge og indvandrere i Fanø Kommune, der er omfattet af integrationsloven
Borgere, der ikke har dansk oprindelse, der kræver en særlig indsats for at kunne
deltage i samfundet på lige vilkår med Fanø Kommunes øvrige borgere.

Definition:
Ved integration forstås en indsats som på sigt skal inkludere flygtninge og indvandrere på lige vilkår med
kommunens øvrige borgere, under hensyntagen til deres egen kulturelle baggrund. Herunder at deltage i
såvel politiske, kulturelle, økonomiske, sociale og arbejdsmæssige aktiviteter. Indsatsen skal bidrage til at
flygtninge og indvandrere hurtigst muligt bliver selvforsørgende og behersker det danske sprog.

Værdi:
Det er Fanø Kommunes grundlæggende værdi, at ethvert menneske har krav på respekt for sin personlige
integritet.

Overordnet mål:
Fanø Kommune arbejder aktivt for, at målgruppen hurtigst muligt bliver selvhjulpen og bliver en del af
lokalsamfundet på lige fod med kommunens øvrige borgere.
Politikken skal ses som kommunens samlede indsats på området på tværs af sektorer og faggrupper.

Delmål:
Sprogindsats – børn inden skolestart:
•
•

Fanø Kommune vil styrke og udvikle det danske sprog hos førskolebørn.
Det tilstræbes at der tilknyttes en kontaktperson til familien.

Sprogstimuleringen:
•

Foregår i et tæt samarbejde med forældre, dagtilbud, skoler og kontaktpersonen.

Succeskriterium:
•

At sprogstimuleringen vil være befordrende for elevernes senere indlæring i
folkeskolen.

Sprogindsats – på Nordby Skole:
•
•

Nordby skole vil såvel fagligt som pædagogisk arbejde med den fortsatte udvikling
af ”2-sproget” børns sprogfærdigheder
Undervisningen skal leve op til fælles mål og der vil løbende i skoleforløbet blive
fulgt op på barnets sproglige udvikling.
o
o

Barnet vil ved ankomsten blive placeret i en klasse og endvidere få
tilrettelagt et individuelt undervisningsforløb.
Hvis der ankommer flere ”2-sprogede” kan skolen oprettet en
modtageklasse.

Succeskriterium:
•

At eleven får så mange danskkundskaber, at vedkommende får udbytte af den
almene undervisning og samværet med de andre elever, og at eleven på sigt bliver i
stand til at deltage i en ungdomsuddannelse uden de store problemer.

Sprogindsats – voksne:
Lovgivningen stiller i dag krav til flygtninge og indvandrere om at deltage i danskundervisning.
•

Undervisningen sker på Sprogskolen i Esbjerg Kommune. I videst mulig omfang
skal undervisningen kombineres med beskæftigelse.

Succeskriterium:
•
•
•

At den lektiehjælp, der udøves af frivilliggruppen er med til at stimulere den
enkelte elev i forhold til at opnå de sprogfærdigheder, der kræves i forløbet.
At målgruppen består de obligatoriske prøver, der er indlagt i skoleforløbet.
At hjælpen tillige underbygger den danske kulturarv, den danske demokratimodel
samt danske klassikere indenfor litteraturen mm.

Erhverv/Beskæftigelse:
I aftalen om det forpligtende samarbejde med Esbjerg Kommune er aktiveringsindsatsen en del af
samarbejdet.
Der er i aftalen med Esbjerg Kommune lagt vægt på, at aktiveringen sker ved beskæftigelse i primært lokale
virksomheder, i det omfang det er muligt. Fanø Kommunes erhvervsliv er i denne forbindelse en vigtig
medspiller i forhold til at medvirke hertil til gavn for flygtningenes integration i lokalsamfundet.
Succeskriterium:
•

Erhvervslivet er en vigtig medspiller i forhold til virksomhedspraktik, hvorfor det
forventes at de lokale virksomheder aktiv er en del af beskæftigelsesindsatsen for
målgruppen.

Boligforhold:
Fanø Kommune vil i videst muligt omfang sikre at målgruppen placeres i varige boligforhold såvel
almennyttigt som i privat boligbyggeri allerede ved ankomsten. Der kan dog opstå situationer, hvor der vil
ske placering i et midlertidigt lejemål i en kortere periode.
Succeskriterium:
•

At der alene sker placering i midlertidige lejemål i maksimalt 6 måneder

Fritid og kultur:
Fanø Kommune vil sikre, at målgruppens ressourcer og værdier inddrages i kommunens fritids- og kulturliv.
Det er således kommunens mål at sikre at der er mulighed for deltagelse i såvel det kulturelle liv som i
kommunens idrætsaktiviteter.
Succeskriterium:
•
•

At fritids- og kulturlivet er medspiller i forhold til at inkludere flygtninge i
lokalsamfundet og dermed være en aktiv del af kommunens indsats
At målgruppen bliver en aktiv del af forenings- og kulturlivet, ved hjælp af bl.a.
kontaktpersonerne

Frivilliggrupper:
Kommunen vil fortsat udbygge kontakten til foreninger og enkeltpersoner, der interesserer sig for
flygtninge, herunder støtte op om det arbejde de frivillige påtager sig bl.a. i forhold til lektiehjælp, kontakt
til foreningslivet eller som ”reservefamilie”.
Der henvises samtidig til kommunens frivillighedspolitik.
Succeskriterium:
•

At samarbejdet mellem frivilliggruppen og Fanø Kommune foregår med gensidig
respekt af de forskellige roller de to aktører indtager på området.

Forankring:
Fanø Kommunes integrationspolitik er forankret i alle kommunens forvaltninger og afdelinger for derved at
sikre en helhed i kommunens arbejde på området.
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