Fra referatet af IR møde den 25.10.2018

Rådet har tidligere på året debatteret og forslået følgende temaer i Integrationspolitikken for
Roskilde kommune:
Integrationsrådet har fremstillet forslag til kommende Integrationspolitik. For at blive opdateret på
udfordringer for de to sproget elever og deres forældre var der et oplæg fra Mette Lene Madsen,
tosproget konsulent. Integrationsmedarbejder. Integrationsmedarbejder Sevda Sahin fortalte om
MindSpring kurser rettet mod flygtninge forældre, unge og børn.
Rådets forslag for fokusområder i den kommende Integrationspolitik blev revideret:
Uddannelses mål:
A) Styrkelse af tosprogede småbørns sprogforståelse inden skolealderen
B) Udligning af karakterforskel mellem tosprogede og danske elever i folkeskolen
C) Nedbringelse af tosprogede unges frafald på ungdomsuddannelserne i Roskilde kommune
Indsats:
Styrkelse af sprogforståelse hos børn under 6 år kan opnås gennem fx tidligere indsats og
sprogstimulering af børnene.
Udligning af karakterforskel, således at karaktergennemsnittet for tosprogede folkeskolebørn
stiger. Nedbringelse af frafald i ungdomsuddannelserne kan opnås ved bedre samarbejde og
kommunikation mellem forældre og skolerne, og gennem styrkelse af forældrenes kompetencer.
Kompetenceudvikling hos personalet i de respektive skoler for at sikre bedre vejledning af de unge
mod uddannelse.
Beskæftigelses mål:
A) Nydanske borgeres ledighed skal reduceres.
B) Ledigheden blandt nydanske kvinder skal nedbringes gennem job og uddannelse.
C) Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge under integrationsloven skal komme i job og
uddannelse.
Indsats: Tilbud om virksomhedspraktik, løntilskud, ordinære jobs, fleksjob, mentorstøtte,
sprogundervisning, uddannelse/kurser og andet forløb som MindSpring og viden om dansk
arbejdskultur. Der er behov for håndholdt indsats og tæt opfølgning af forløbene. Generelt bedre
ressourceforløb og hurtigere afklaring af borgere som har reduceret arbejdsevne.
Medborgerskabs mål
Andel af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge som oplever god trivsel og accept i
samfundet stiger.
Indsats: Tilbud om forældrekurser, netværksdannelse og MindSprig forløb.
Boligområdet:
Rådet ønsker at fokusere på boligområdet, som et nyt fokuspunkt.

Indsats: Det videre forløb er at Integrationsrådet vil invitere alle interessenter til et dialogmøde i
september 2018. Rådet vil høre interessenternes forslag til den kommende Integrationspolitik.

