
Vellykket integration 

af nye borgere



Kvoter:

• Generel nedjustering i 2016 kvoter

• Foreløbig modtaget 2016: 132, heraf 73 voksne og 59 børn-

(2017 forventer vi at modtage 208)

• Hertil kommer 30 sammenførte voksne og børn

Kvoteår Personer

2016 158

2015 266

2014 100

Integrationsindsatsen
- Nytilkomne flygtninge i Silkeborg Kommune



Borgere under integrationsloven:

• Sammensætning: en stor del af flygtningene er 
fra Syrien, Eritrea, Irak og Afghanistan. Flere 
familier ankommer samlet og flere har alvorlige 
psykiske og fysiske udfordringer. 

• Der modtages flere familier end tidligere, da 
familiesammenføringsprocessen er blevet 
vanskeligere.

• Fordeling af integrationsborgere i Silkeborg 
kommune fordeler sig således; 

Integrationsindsatsen
- Nytilkomne flygtninge i Silkeborg Kommune





Fra Modtagelse til selvforsørgelse

• Opstart på danskuddannelse og 
beskæftigelsesrettet tilbud inden 4 uger.

• Opstart på fuldtids GFU forløb på 
ungdomsskolen 
– Undtagelse v. pasning af børn, sygdom eller lign. 

• Løbende og åben vejledning og 
rådgivningsmuligheder på Rådhuset v. 
akutbehov

• Forskel i hvornår folk opnår selvforsørgelse



Den frivillige indsats
Hvorfor skal den frivillige vide alt dette??
• Fordi en vellykket integrationsindsats er afhængig 

af de frivillige. 
• Hvor Silkeborg Kommune er koordinatorer og 

facilitatorer i at skabe et samarbejdsforum og en 
proces med fokus på udvikling og sunde/ 
realistiske fremtidsperspektiver og mål, 

• Så er det den frivillige sammen med borgeren der 
sammen skaber et miljø og en proces hvor 
ligeværdighed, sammenhold og fællesskab er i 
fokus – og hvor ejerskabet er delt ligeligt.  



Den frivillige indsats

Hvorfor arbejde med frivillige??

• Frivillige har energi og engagement der 
gør arbejdet i foreningerne sjovt og 
meningsfyldt.

• Opmærksom på at der er brug for alle 
typer af frivillige for at 
integrationsindsatsen er så 
helhedsorienteret som muligt; 



Frivillige indsatser NU……

• Integrationsmålgruppen er meget forskellig i 
både behov og ønsker – ligesom alle andre 
medborgere i Silkeborg. 

• Derfor et bredt spektre af tilbud og mulighed.

• Silkeborg Kommune bygger bro mellem 
kommunen og diverse samarbejdspartnere

• Udføreren er den frivillige forening – der 
skaber hvis skabes kan.



Udpluk af frivillige indsatser på området

• Socialt samvær m. vejledning 
og rådgivning
– Base2Go
– Cafe Venlig
– Samvær og Spisning
– Oustruplund gruppen
– Nabogruppen ved 

Fyrrevænget (nyopstartet)

• Omsorg & praktisk hjælp
 Kirkernes sociale arbejde 

(Praktisk hjælp, 
medvandring, økonomisk 
rådg., kontaktfamilier)

 Røde Kors Silkeborg 
(Kontaktfamilier/ 
besøgstjenesten)

 Bydelsmødre
 Idræt & sundhed

 Alderslyst Gymnastik 
Forening

 Idræt om dagen
 Rådgivning & vejledning

 Integrationsrådet Silkeborg



Fremtiden – alt kan ske!!!

• Lancering af frivillig 
guide/ håndbog

• Privat indkvartering

• Mødesteder/ cafeer i 
bl.a. Kjellerup

• Samarbejde omkring 
fysisk træning

• Udvikling af mentor/ 
ledsager korps

• Erhvervsmentorer

• Kompetencegivende 
kurser

• Hjælp i opstarten til 
enlige flygtninge

• Støtte til gravide 
flygtninge



Spørgsmål vi drøftede

• Hvilken rolle vil lokalområderne eventuelt 
kunne have overfor flygtninge?

• Hvilke muligheder har lokalrådene for at 
inspirere lokalområdet til frivilligt 
engagement på integrationsområdet?

• Hvordan styrkes samarbejdet mellem 
lokalrådene og Silkeborg kommunes i 
arbejde med det aktive medborgerskab?


