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1. Læsevejledning

Denne evaluering belyser den overord-
nede udvikling på integrationsområdet 
fra integrationspolitikkens vedtagelse i 
2007 frem til 2011. Integrationspolitik-
ken har fire indsatsområder – medbor-
gerskab og antidiskrimination, uddan-
nelse, beskæftigelse og bosætning. Der 
er fastsat mål for udviklingen for hvert 
indsatsområde. 

Evalueringen indeholder en kort hel-
hedsvurdering af udviklingen på hvert 
indsatsområde, herunder udviklingen 
i målene på indsatområdet. Målopfyl-
delsen er uddybet i et særskilt bilag, der 
kan rekvireres. 

De korte helhedsvurderinger suppleres 
af en række ”glimt fra hverdagen”, som 
giver et billede af, hvordan integrations-
politikken er omsat i praksis. 
 
Integrationsrådet har været en aktiv 
medspiller i evalueringen af integrati-
onspolitikken og deres bidrag er indar-
bejdet løbende. Deres skriftlige bidrag 
kan rekvireres.
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2. Resume og rammesætning

Et enstemmigt byråd vedtog Aarhus 
Kommunes Integrationspolitik den 13. 
juni 2007.

Medborgerskab er omdrejningspunkt 
for integrationspolitikken. Den overord-
nede målsætning er at styrke sammen-
hængskraften i Aarhus, så alle kan indgå 
som aktive medborgere med reelt sam-
me muligheder, rettigheder og pligter.
Medborgerskab er et fælles ansvar for 
borgere, bysamfund og Aarhus Kom-
mune. Det stiller krav til alle parter. For 
kommunens vedkommende handler det 
om at sikre, at kommunens ydelser reelt 
er for alle, og at vores indsatser hjælper 
aktivt medborgerskab på vej. 

Politikken er et redskab til at sætte fo-
kus på, om kommunens opgaveløsning 
hjælper aktivt medborgerskab på vej og 
sikrer lige muligheder for alle. Det sker 
bl.a. ved at tænke særlige behov ind i 
normalindsatsen (mainstreaming), ved 
at målrette ydelser ift. særlige behov 
(servicedifferentiering), ved at inddrage 
borgerne og ved at arbejde på, at der 
ikke opstår utilsigtet diskrimination. Det 
er en væsentlig indsats, der også giver 
udfordringer. 

Medborgerskab er nu og fremover det 
centrale fokusområde for at skabe en 
sammenhængende by med lige mulig-
heder for alle.
I rapporten vil en række konkrete glimt 
fra hverdagen fortælle de gode historier 
om, hvordan, bysamfundet, borgeren 
og kommunen bidrager til at hjælpe lige 
muligheder – og dermed aktivt medbor-
gerskab – på vej.

På uddannelsesområdet har der generelt 
været en positiv udvikling. Sprogstimu-
lering af de 3-6 årige børn har over en 
årrække medvirket til, at omkring 95 pct. 
af alle børn med dansk som andetsprog 
i dag starter deres skolegang i en almin-
delig klasse. Fokus er nu på forstær-
kede, tidlige indsatser, som understøt-
ter, at stadig flere børn også kan starte 
deres skolegang med et alderssvarende 
dansk sprog. Ved sprogscreeningen 
i 2011 havde 27,1% et aldersvarende 
dansk sprog. Det var lavere end målet 
på 35%, men udviklingen viser en svagt 
positiv tendens.

Uddannelse er en afgørende forudsæt-
ning for den unge og for samfundet 
som helhed, og effekten af tidlige ind-
satser slår først igennem på længere 
sigt. Der er også brug for indsatser, som 
gør en forskel her og nu, selvom stadig 
flere unge påbegynder og gennemfører 
en uddannelse. Derfor har et enigt byråd 
i 2011 vedtaget et helheds- og hand-
lingsorienteret samarbejde om konkrete, 
ekstraordinære indsatser for de ældste 
unge - på tværs af kommunen og i 
partnerskaber med bysamfundet (Hand-
lingsplan for 95 % målsætningen).

I de kommende år fastholdes det styrke-
de fokus på tidlige sproglige indsatser. 
Samtidig opsamles og udbredes erfarin-
gerne om det, der virker for de ældste 
børn og unge.

På beskæftigelsesområdet hænger 
udviklingen for borgere med etnisk 
minoritetsbaggrund tæt sammen med 
den generelle beskæftigelsesudvikling. 
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Grundlæggende har der været en positiv 
udvikling, som dog er sat noget tilbage i 
forbindelse med den nuværende lavkon-
junktur.
Den positive udvikling kan bl.a. tilskri-
ves, at virksomhederne har fået øjnene 
op for de kvalifikationer, der findes i 
målgruppen. En anden væsentlig faktor 
er, at indvandringsmønstret har æn-
dret sig markant således, at andelen 
af arbejdssøgende er steget voldsomt. 
En række videnstunge institutioner og 
virksomheder har behov for at rekruttere 
højtuddannet udenlandsk arbejdskraft. 
En forudsætning for at fastholde disse 
medarbejdere er, at familien integreres 
og trives i det danske samfund.
I de kommende år skal beskæftigel-
sesindsatsen balancere mellem meget 
forskellige målgrupper bestående af 
højtuddannede og borgere med få kom-
petencer og væsentlige fysiske, sprog-
lige og familiemæssige udfordringer.

Indsatsen i de udsatte bydele er i dag 
karakteriseret ved at være mere fokuse-
ret og helhedsorienteret end tidligere. 
Det ses bl.a. gennem helhedsplanerne 
for Gellerup/Toveshøj og Viby Syd, der 
indeholder en bred palet af tiltag, der 
relaterer sig til både beboersammen-
sætning, trivsel og tryghed samt områ-
dernes fysiske udformning. Et konkret 
resultat af den mere helhedsorienterede 
tilgang er, at Rosenhøj i Viby Syd i 2011 
modtog ministeriets integrationspris i 
kategorien ”Årets boligområde” for en 
særlig vellykket og helhedsorienteret 
indsats.
Udviklingen i beboersammensætningen 
i de fire udvalgte boligområder viser, 
et noget varieret billede set i forhold til 
voksne udenfor arbejdsmarkedet, andel 

af beboere med ikke vestlig baggrund og 
den gennemsnitlige indkomst. I den for-
bindelse er det væsentligt at bemærke, 
at der har været en positiv udvikling i 
beskæftigelsen i Gellerup/Toveshøj.
Indsatsen i de udsatte bydele er en 
langsigtet indsats, som først for alvor 
forventes at give resultater på langt sigt. 
Meget tyder på, at den helhedsoriente-
rede tilgang virker, og at vi er på rette 
vej. Der er dog fortsat en række store 
udfordringer i de udsatte bydele, som 
kræver et øget fokus fremadrettet.

Sundhedsområdet er ikke et selvstæn-
digt indsatsområde i integrationspolitik-
ken, men intentionen er at skabe sunde 
rammer for borgerne i form af generelle 
indsatser og særlige indsatser målrettet 
udsatte grupper herunder også borgere 
med etnisk minoritetsbaggrund. Dette 
sker f.eks. indenfor satsningerne om 
lighed i sundhed, ungdomsuddannel-
serne og det nære sundhedsvæsen. Der 
samarbejdes i den forbindelse løbende 
med civilsamfundet, uddannelsesinsti-
tutioner m.fl.
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Gode eksempler

Glimt fra hverdagen om de tværgående principper om borgerinddragelse, servicedif-
ferentiering og mainstreaming, der tydeliggør, hvordan integrationspolitikken om-
sættes i praksis.

Hvordan oplever forældrene vores 
tilbud? - borgerinddragelse
Hvert andet år spørger Børn og Unge 
alle forældre om, hvordan de oplever 
barnets pasnings-, skole- og fritidstil-
bud. Det sker via forældretilfredsheds-
undersøgelser. Denne viden giver et 
bidrag til at udvikle tilbud, der reelt er 
for alle. Det giver også mulighed for at 
vurdere effekten af særlige tiltag. Men 
solid viden forudsætter, at alle forældre 
oplever, at deres svar gør en forskel, og 
at alle kan svare uanset forudsætninger. 
Som led i dette arbejde afprøves lø-
bende metoder til at understøtte en høj 

svarprocent fra alle forældregrupper. Fx 
følges spørgeskemaet op med rundring-
ning til forældre, der ikke har udfyldt 
skemaet. Spørgeskemaet er tilgængeligt 
på fire sprog, og forskellige tiltag giver 
mulighed for at få hjælp til at udfylde 
skemaet. Også lokalt afprøves forskelli-
ge tiltag. Fx oplevede Søndervangskolen 
i 2011 en stor stigning i svarprocenten, 
da skolehjemvejlederen fortalte foræl-
drene om, at deres stemme var vigtig 
for skolens arbejde.  
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Projekt skoleklar – servicedifferentiering 
for at skabe lige vilkår
Projektets formål er at gøre minoritets-
børn skoleparate, således at de får en 
positiv skolestart og oplever at kunne 
leve op til skolens krav. Det øger moti-
vationen for læring og mindsker derved 
risikoen for marginalisering.
Konkret indebærer projektet, at arabiske 
børn og deres familier i Gellerup/Tove-
shøj får hjælp af to skolehjælpsguider. 
Disse guider mødes med forældre/
elever i deres hjem og understøtter for-
ældrenes indsats i forhold til at støtte 
børnene i skolestarten. 
Projektet er et godt eksempel på, at man 
med simple midler kan støtte og styrke 
målrettet og derved skabe mere lige 
vilkår.

Læring og trivsel for alle børn - main-
streaming
Særligt team er et tværfagligt team. Det 
består af konsulenter med forskellig 
faglig baggrund fra Børn og Unge og 
socialrådgivere fra Socialforvaltningen. 
Teamet blev etableret som et rådgiv-
ningstilbud til skoler, der modtog elever 
i forbindelse med lukning af Nordgaard-
skolen. Tilbuddet er efterhånden udvi-
det, så det i dag er et tilbud til alle skoler 
med elever med dansk som andetsprog. 
I sager om trivsels- og fraværsproble-
mer, kan teamet hjælpe med at afdække 
udfordringer, synliggøre forældrenes 
ressourcer og give skolerne værktøjer i 
arbejdet med elever med dansk som an-
detsprog og deres familie. Ofte handler 
det om at etablere et styrket skole-hjem-
samarbejde, hvor familien og de profes-
sionelle rundt om barnet sammen får 
talt om, hvad man hver især kan bidrage 
med og derefter laver enkle, klare aftaler 
om hvad barnet, forældrene og skolen 
forpligter sig til at gøre. I langt de fleste 
tilfælde ender forløbet med, at familien 
og skolen kommer ”tilbage på sporet” 
og sammen arbejder videre om barnets 
faglige og sociale trivsel.
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Ung-til-ung mentorordningen: Møder i 
øjenhøjde - servicedifferentiering / bor-
gerinddragelse
”Min søns mentor er blevet symbol på en 
masse ting, som min søn nu gerne vil med 
sit liv og er blevet inspireret til. Mentor har 
haft forventninger og stillet krav til min 
søn og hans skolegang. Det har helt sikkert 
gjort ham mere fokuseret og mere uddan-
nelsesparat.” 

Sådan siger moderen til en dreng, der 
gennem ung-til-ung mentor ordningen i 
Aarhus Kommune har haft en mentor i 
folkeskolen. Målgruppen for ung-til-ung 
mentorordningen er elever med dansk 
som andetsprog i folkeskolens 6.- 10. 
klasse, der har det fagligt eller socialt 
svært i skolen. 

Ordningen har fungeret siden 2009, 
og den gør en klar forskel. Eleverne 
begynder at prioritere skolen højere og 
bliver mere målrettede og bevidste om 
mulighederne for at få en ungdomsud-
dannelse. Det særlige ved ordningen 
er, at mentorerne rekrutteres fra byens 
erhvervsuddannelser og videregående 
uddannelser - aktuelt er der mere end 
100 mentorer fra mere end 40 forskelli-
ge uddannelser. Mentorerne er rollemo-
deller, der møder den unge i øjenhøjde. 
På denne måde opbygges tillidsfulde 
relationer – også til forældrene, hvis 
involvering og opbakning gør en vigtig 
forskel for deres barns skolegang og 
uddannelse.
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Alle lærere og pædagoger er sproglærere 
- mainstreaming
Børn og Unge arbejder med vejlednings-
aktiviteter i dansk som andetsprog på 
0-6 års området og gennemfører kurser  
i dansk som andetsprog for lærere og 
pædagoger m.v. Det skal give redskaber 
til at indtænke sprog som en dimension 
i alle aktiviteter og al undervisning. Bag-
grunden er bl.a. et stigende fokus på, at 
det danske sprog er en del af al læring 
og alle fag. I dagtilbuddet er alle pæda-
goger også sproglige rollemodeller. I 
skolen er alle faglærere også sproglære-
re. Det danske sprog er ikke noget, man 
bare lærer i dansk - teksttunge opgaver 
i matematik indeholder et sprogligt lag, 
som forhindrer nogle elever i at løse 
opgaven. Derfor skal alle undervisere 
medtænke fagets særlige sproglige ud-
fordringer.

Den sproglige indsats for børn med 
dansk som andetsprog fastholdes og 
styrkes i de kommende år. Samtidig 
bruges erfaringerne i sproglige indsatser 
for alle børn, fx i indsatsen Læs og Lær. 
Her gennemføres udviklingsforløb på en 
række skoler i ”faglig læsning” på 4. og 
7. årgang. Tilgangen er, at eleverne kan 
opnå en bedre forståelse af teksterne i 
alle fag og - dermed forbedre deres fag-
lige udbytte – når lærere på den enkelte 
årgang varetager undervisning i læsning 
og skrivning som en fælles opgave.

En hånd til foreningslivet i udsatte bolig-
områder – servicedifferentiering
Det danske foreningsliv rummer en 
række grundlæggende værdier: Aktiv 
deltagelse, forpligtende fællesskaber og 
demokratiske handlemåder. Flere under-
søgelser viser, at foreningsdeltagelse i 
udsatte bydele og blandt etniske mino-
riteter er lavere end i den øvrige befolk-
ning. Derfor får fritidsforeninger i Aar-
hus’ udsatte bydele en hjælpende hånd. 
De har mulighed for at få personlig og 
direkte rådgivning i deres lokalområde 
af to idræts- og integrationskonsulen-
ter, som til daglig har til huse i Globus1, 
Gellerup. Tilbuddet har eksisteret i en 
årrække, så konsulenterne kender mål-
grupperne og har et godt lokalkendskab 
i de udsatte boligområder. Dermed er de 
i stand til at yde en differentieret service 
til en stor gruppe af frivillige og (poten-
tielle) foreningsaktive i Aarhus, der kan 
have behov et løft for på sigt at blive selv-
kørende. 
Læs mere på: http://www.aarhus.dk/
da/borger/kultur-idraet-og-fritid/Fritid-
og-Idraet/For-foreninger/Idraets-og-
Integrationskonsulenterne.aspx
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Ceres Huset – målrettet arbejde mod 
en mangfoldig medarbejderstab - main-
streaming
Plejeboligenheden Ceres Huset åbnede 
januar 2011. Ved rekruttering af den nye 
medarbejderstab gik ledelsen målrettet 
efter en mangfoldig sammensætning, 
hvilket resulterede i en medarbejder-
gruppe med 15 forskellige nationaliteter 
repræsenteret blandt de ca. 70 medar-
bejdere.
Der gennemføres en spørgeskemaun-
dersøgelse om, hvordan mangfoldighe-
den kommer i spil i Ceres Huset.

Intentionen er, at erfaringerne fra Ceres 
Huset videreformidles til de øvrige lo-
kalområder. 

3. Målopfyldelse

Efter resuméet vil det følgende have 
fokus på målopfyldelse af de konkrete 
mål i integrationspolitikken.
Der vil under hvert mål være en hel-
hedsvurdering af indsatsen, som ser på 
den generelle status på området.
Der vil desuden være konkrete eksem-
pler på, hvordan målene realiseres.

Hvad er diskrimination - Faktaboks fra integrationspolitikken

Direkte: Når der forskelsbehandles med direkte henvisning eks. etnicitet 
eller kultur.
Indirekte: Når der opstilles kriterier, som på overfladen forekommer 
neutrale, men som i praksis fører til diskrimination af bestemte grupper.
Institutionel: Er ikke omfattet af lovgivningen. Når ubevidste fordomme, 
uvidenhed, blinde vinkler m.v., får en utilsigtet diskriminerende effekt.

Mål:
Bysamfundet bidrager: Aarhus er en sammenhængende by, hvor alle er 
aktive medborgere.

Indtænkning af medborgerskab/antidiskrimination i egen virksomhed: 
Kommunen sætter særligt fokus på integrationsaspektet ved udarbej-
delse af kommende politikker og indsatser.
Medarbejderne i Aarhus skal sikres mod direkte og indirekte diskrimina-
tion ifm. rekruttering, ansættelse og afskedigelse.

Medarbejderne i Aarhus Kommune efterlever værdierne om trovær-
dighed, respekt og engagement overfor borgere/brugere, så direkte og 
indirekte diskrimination undgås.



Medborgerskab skaber sammenhængskraft - side 11

3.1 Medborgerskab og anti-
diskrimination

Helhedsvurdering:
Målet for integrationspolitikken er at 
styrke sammenhængskraften i Aarhus. 
Alle skal have mulighed for at deltage 
som aktive medborgere med samme 
muligheder, rettigheder og pligter. Det 
er et fælles ansvar for borgere, bysam-
fund og Aarhus Kommune og forudsæt-
ter, at der arbejdes med at styrke aktivt 
medborgerskab og bekæmpe diskrimi-
nation.
Ønsket om at fremme medborgerskab 
fungerer som en overordnet paraply 
for mange forskellige indsatser. Både i 
kommunen, erhvervslivet og den frivil-
lige sektor. Samlet set er det en styrke, 
at omsætningen af integrationspolitik-
ken kan sættes i forhold til et mål om 
medborgerskab. Politikken er med til at 
skærpe kommunens fokus på, om de 
almene ydelser hjælper medborgerskab 
på vej. Målet er, at alle borgere skal op-
leve kommunens ydelser som relevante 
og tilgængelige.

Der er en tæt sammenhæng mellem 
antidiskrimination og medborger-
skabsindsatsen. Antidiskriminations-
indsatsen handler bl.a. om rettigheder, 
mangfoldighed, fællesskab og identitet, 
innovation, serviceudvikling, m.m.
Indsatsområdet opleves som et vær-
difuldt redskab til at sætte fokus på at 
ubevidste fordomme, uvidenhed m.v. 
utilsigtet kan modarbejde de mål, som 
kommunen ønsker at opnå med sin ser-
vice eller som arbejdsplads. Internatio-
nal forskning dokumenterer vigtigheden 
af at anerkende og arbejde med ube-
vidst og utilsigtet forskelsbehandling.

Tillid til kommunen er et blandt flere 
tegn på, om vi er på rette vej med ind-
satsen. En indledende afdækning af 
oplevet medborgerskab viser, at langt 
størstedelen af de adspurgte borgere på 
tværs af baggrund i Aarhus har tillid til 
kommunen (81 %). 

Vurderingen er, at en yderligere konkre-
tisering og styrkelse af medborgerskab 
og antidiskrimination vil kunne give et 
endnu stærkere afsæt for kommunens 
indsatser. Samtidig vil baggrundsdata 
i kommunens trivsels-, holdnings- og 
borgertilfredshedsundersøgelser blive 
søgt inddraget i en mere systematisk 
vurdering af oplevelser af forskelsbe-
handling. 
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Gode eksempler  

Glimt fra hverdagen på medborgerskab og antidiskrimination, der tydeliggør hvor-
dan integrationspolitikken omsættes i praksis.

Medborgercentre skaber lokal handle-
kraft og aktiv inddragelse 
Aarhus Kommune har gennem de sene-
re år arbejdet hen imod, at biblioteker i 
udsatte boligområder skal omdannes til 
medborgercentre. Målet er bl.a. at skabe 
tætte partnerskaber mellem biblioteket 
og andre lokale aktører. På den måde 
bliver der bl.a. skabt et stærkt grund-
lag for at tage affære lokalt, når der er 
behov. F.eks. var der for ca. tre år siden 
utryghed i Hasle/Herredsvang pga. en 
gruppe unge, der skabte uro. Medbor-
gercentret iværksatte sammen med den 
boligsociale indsats og andre en akut 
indsats. Herefter fortsatte en række ini-
tiativer; bl.a. en weekend-workshop med 
unge fra området om, hvordan torvet 
skulle udformes. Ideerne fra de unge 
bidrog til den endelig udformning af tor-
vet. Partnerskaber og fælles retning har 
således givet et positivt resultat. Lokale 
kræfter bidrager til at finde løsninger, 
og inddragelsen skaber empowerment. 
Omdannelsen af biblioteker til medbor-
gercentre er nu blevet en overordnet 
strategi for udviklingen af biblioteksom-
rådet. 

Sundhedscafeer – en styrket målrettet 
indsats
Sundhed og Omsorg samarbejder med 
Det Boligsociale Fællessekretariat om 
sundhedscafeer i en række boligafdelin-
ger f.eks. Gellerup-Toveshøj, Bispeha-
ven, Rosenhøj, Trigeparken. Formålet er 
at modvirke ulighed i sundhed gennem 
en flerstrenget indsats. Visionen er at 
øge folkesundheden blandt beboerne i 
områderne. Sundhedsindsatsen bruges 
som en katalysator for den øvrige bo-
ligsociale indsats. Forventningen er, at 
sundhedscafeerne vil komme i kontakt 
med beboere, der ikke vil benytte sig af 
andre boligsociale tilbud. Projektet ar-
bejder på at knytte forskellige indsatser 
og aktører bedre sammen.
Indsatsen sigter gennem empowerment 
på, at målgruppen på sigt kan benytte 
sig af sundhedstilbud på lige fod med 
byens andre borgere og søger konkret at 
imødekomme denne målgruppes behov 
via en målrettet indsats. 
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De frivillige lektiecafeer på bibliotekerne 
styrker medborgerskab
Børn og unge med etnisk minoritets-
baggrund kan have behov for en ekstra 
hånd, når det gælder lektierne. De kan 
bl.a. finde hjælp på seks af byens biblio-
teker, hvor frivillige driver lektiecafeer. 
Hver uge besøger godt 300 børn og 
unge – hvoraf stort set alle har etnisk 
minoritetsbaggrund – lektiecafeerne. 
Her får de hjælp og sparring fra mere 
end 120 frivillige, der er organiseret 
via Red Barnet Ungdom og Dansk 
Flygtningehjælp. På den måde bliver 
medborgerskab udfoldet på flere planer 
i lektiecafeerne. Dels får børnene et 
fagligt løft, der ruster dem til – nu og på 
sigt – at være aktive medborgere. Dels 
udviser de frivillige lektiehjælpere med-
borgerskab, fordi de bruger deres fritid 
på at hjælpe andre.
Læs mere på: www.aakb.dk/biblioteker/
facilitet/lektiehjaelp

Pilotprojektet ”Equality Lab”
Aarhus Kommune har sammen med 
Københavns Kommune indgået et sam-
arbejde med Institut for Menneskeret-
tigheder i 2011 i pilotprojektet ”Equality 
Lab”. Pilotprojektet er foregået i sam-
arbejde med Teknik og Miljø. Equality 
Lab er et metodeudviklingsprojekt, hvor 
det undersøges, hvorvidt oplevelser af 
diskrimination og ulighed på arbejds-
pladsen kan afdækkes via kvantitative 
og kvalitative metoder. Resultaterne er 
anvendt til at målrette antidiskriminati-
onsindsatsen.

Valgdeltagelse 2011
Integrationsrådet har arbejdet aktivt 
med at omsætte medborgerskab til 
konkrete tiltag og sætte fokus på etniske 
minoriteters samfundsmæssige indfly-
delse. Medborgerskab handler om at 
tage aktiv del i samfundet f.eks. ved at 
stemme til folketingsvalg og kommu-
nalvalg.
Integrationsrådet gennemførte derfor en 
kampagne i samarbejde med Ny-dansk 
Ungdomsråd: ”Vores land. Vores valg”. 
Integrationsrådet iværksatte derudover 
kampagnen: ”Brug din ret”, der satte 
fokus på det forpligtigende i at have 
stemmeret. I den forbindelse besøgte 
rådet City Vest, hvor de gennem dialog 
opfordrede alle stemmeberettigede til at 
bruge sin stemmeret og deltage aktivt i 
valget. 
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Det lokale erhvervsliv tager socialt an-
svar 
Forretninger og virksomheders enga-
gement i lokalområdet understøtter de 
unges muligheder på arbejdsmarkedet. 
Samtidig bidrager det til at skabe posi-
tive rollemodeller i området.
CSR-netværk (Corporate Social Respon-
sibility) er en boligsocial- og erhvervsori-
enteret indsats rettet mod unge på 11-20 
år. Dette sker på forskellig vis, men 
først og fremmest ved at tilbyde fritids-
job, lærerpladser og praktikpladser. Et 
eksempel er Netto-forretningerne på 
Ryhavevej, Musvågevej og Bronzealder-

vej som i 2010 påbegyndte målrettet at 
ansætte unge fra lokalområdet. Dermed 
engagerer Netto sig i lokalområdet og 
indtænker mangfoldighed i deres rekrut-
tering af medarbejdere.
Også med initiativet ´Hotspot Erhverv´ 
samler man lokale virksomheder i et 
netværk med kommunale instanser, po-
liti, skoler og uddannelsesinstitutioner 
med henblik på at skabe tryghed i lokal-
området og skaffe fritidsjobs til primært 
unge i Bispehaven.
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3.2 Uddannelse

Helhedsvurdering:
Sprogindsatsen i dagtilbuddene giver 
børn med dansk som andetsprog et 
stort løft: En ny analyse viser, at mens 
stort set ingen 3-årige har et alderssva-
rende dansk, oplever børnene generelt 
en dansksproglig fremgang i dagtilbud-
det – og mere end halvdelen oplever en 
større sproglig fremgang end der nor-
malt opnås på tre år. Den sproglige ind-
sats har betydet, at næsten ingen børn 
længere starter deres skolegang i mod-
tagelsesklasse. (I 1998 var det omkring 
40 %, i de seneste år har andelen ligget 
på 4-6 %) Indsatsen har også betydet, 
at 27,5 % starter skolen med et alders-
svarende dansk. På sigt er det målet, at 
alle skolestartere skal have et alderssva-
rende dansk. Derfor styrkes indsatsen 
overfor de mindste børn i de kommende 
år både i vuggestuer og dagpleje, og via 
et styrket samarbejde med forældrene. 

 Gennem de senere år er der ligeledes 
igangsat flere større tiltag fra 6-18 år for 
børn og unge med dansk som andet-
sprog, herunder forskellige skolekon-
cepter. F.eks. skal modtagerskoler give 
elever med sprogstøttebehov et overve-
jende dansksproget miljø med særligt 
fokus på sprogstimulering. Erfaringer 
fra den første årgang viste, at 63 % af de 
henviste børn havde opnået et markant 
dansksprogligt løft i 3. klasse. 

På sigt skal indsatserne - ikke mindst 
de tidlige – understøtte, at alle børn og 
unge kan gennemføre en uddannelse. 
Næsten 95 % af alle unge i Aarhus til-
melder sig en ungdomsuddannelse, og 
udviklingen har været positiv for alle 
grupper af unge. Drenge påbegynder 
og gennemfører i mindre omfang end 
piger, og unge med anden etnisk her-
komst påbegynder i lidt mindre omfang, 
og har et markant højere frafald. Dette 
afspejles i, hvor mange der fortsat er i 
ungdomsuddannelse 15 mdr. efter, at de 
har afsluttet grundskolen, jf. tabellen.

Det skal bemærkes, at drenge med an-
den etnisk herkomst har 30% mindre 
sandsynlighed for frafald end drenge 
med dansk herkomst  ved samme fag-
lige niveau (analyser i Børn og Unge, 
2011) samt, at piger med anden etnisk 
herkomst og folkeskolebaggrund er 
den gruppe, som har flyttet sig mest 
fra 2010 til 2011 - fra knap 72% til godt 
79%.

Set i forhold til målet om, at 95% af alle 
unge i Aarhus i 2013 skal gennemføre 
en ungdomsuddannelse, er der brug 
for indsatser, som gør en forskel her og 
nu. Et enigt byråd har i 2011 vedtaget en 
handlingsplan om et bredt kommunalt 
samarbejde og en række partnerskaber 

Mål
Børn og Unge skal med høj faglighed og kvalitet arbejde for, at børn og 
unge i Aarhus Kommune tilegner sig de nødvendige faglige, personlige, 
sociale og kulturelle kompentencer, således at alle bliver i stand til at 
gennemføre et uddannelsesforløb og bliver rustede til at deltage aktivt i 
samfundet som demokratiske medborgere
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med bysamfundet. Konkrete, ekstraordi-
nære indsatser for de ældste unge skal 
bidrage til 95% målsætningen, og til 
at forskellen mellem unge med anden 
etnisk herkomst og andre unge fortsat 
mindskes.

Indikator 2010 2011

Fastholdelse: Andel 
i gang med en ung-
domsuddannelse 15 
mdr. efter afsluttet 
grundskole

Dansk 
her-
komst

Anden 
etnisk 
her-
komst

Alle
Dansk 
her-
komst

Anden 
etnisk 
her-
komst

Alle

Piger 86,0% 
(87,5%)

75,2%
(71,9%)

84,0%
(84,0%)

86,3%
(88,6%)

77,7%
(79,3%)

84,8%
(86,6%)

Drenge 82,9%
(83,0%)

67,1%
(68,3%)

80,3%
(80,0%)

87,1%
(89,1%)

69,7%
(70,4%)

84,3%
(85,3%)

Alle 84,4%
(85,1%)

71,3%
(70,1%)

82,1%
(81,9%)

86,7%
(88,9%)

73,8%
(74,7%)

84,5%
(86,0%)

I de kommende år fastholdes det styrke-
de fokus på tidlige sproglige indsatser. 
Samtidig opsamles og udbredes erfarin-
gerne, om det der virker for de ældste 
børn og unge.

Tallene i tabellen vedrører grundskoleelever; i parentes er de tilsvarende tal for folkeskoleelever indsat. 
Grundskole omfatter både folkeskole-, efterskole- og privatskoleelever
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Gode eksempler 

Glimt fra hverdagen på uddannelse, der tydeliggør hvordan integrationspolitikken 
omsættes i praksis.

 Somaliske lektiecafeer
”Vores mål som forældre er, at vores 
børn klarer sig godt. Samfundets mål er, 
at 95 % af en ungdomsårgang tager en 
uddannelse. Hvis vi alle samarbejder, 
kan vi løse problemet med, at børnene 
– især drengene – ikke klarer sig godt 
nok”. Med dette afsæt har fire somaliske 
foreninger etableret lektiecafeer, der skal 
understøtte børnenes skolegang her og 
nu og give dem bedre forudsætninger 
for at gennemføre en ungdomsuddan-
nelse på sigt. De frivillige lektiehjælpere 
uddannes, inden de starter. Både etnisk 
danske unge, unge somaliske rollemo-
deller under uddannelse og somaliske 
forældre bidrager. Den systematiske 
tilgang har synliggjort og udnyttet res-
sourcerne i eget miljø. Flere somaliske 
foreninger er blevet inspireret og har 
fået lyst til at etablere lignende aktivite-
ter. 
På grund af de gode perspektiver ift. 
integrationspolitikkens tænkning om 
medborgerskab indstillede Børn og 
Unge i efteråret 2011 de fire foreninger 
til Integrationsministeriets integrations-
pris i kategorien ”Årets forening”.

Investering i børn fremtid
Der er stor forskel på børns ordforråd 
og uden en særlig indsats øges forskel-
len år for år. Ligesom huller i tænderne 
skal ”sproghuller” forebygges tidligt. 11 
dagtilbud og tilhørende skoleområder 
indgår i en systematisk indsats, som 
bl.a. omfatter, at pædagogen hver uge 
læser en udvalgt bog højt. I løbet af 
ugen snakker pædagogen og børnene 
om bogens svære ord, leger dem (f.eks. 
stå på række, lodtrækning), smager på 
dem og tegner dem. De finder modsæt-
ninger og ord, der ligner, og snakker 
om, hvad børnene synes om bogen. 
Indsatsen kaldes dialogisk oplæsning 
og skal give gode oplevelser med bøger, 
større ordforråd, viden og forståelse 
for omverdenen. Indsatsen sætter også 
fokus på 0-3 års området. Læs mere 
på http://www.aarhus.dk/da/omkom-
munen/organisation/Boern-og-Unge/
PA/PI/Indsatser-for-0-6-aarige-boern/
Investering-i-boerns-fremtid.aspx
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Forældresamarbejdet skal matche alle 
forældre
Barnets forudsætninger for udvik-
ling, læring og trivsel styrkes, når det 
mærker, at forældre og professionelle 
arbejder sammen. Derfor har forældre-
samarbejdet afgørende betydning – fra 
det grundlægges i dagtilbuddet, op 
gennem skoleforløbet og for den unges 
videre færd i uddannelsessystemet. 
Børn og unge er forskellige. Det er deres 
forældre også – og det skal forældre-
samarbejdet tage højde for. Samarbejdet 
skal have mange forskellige former, og 
matche familiens behov, ressourcer og 
forudsætninger. Hvordan gør vi så det 
bedst muligt? Der er brug for at tænke 
nyt, og et aktuelt udviklingsarbejde skal 
bidrage med erfaringer fra 0-18 år. Alle 
dagtilbud, skoler og fritidstilbud og de-
res forældre i området ”Grenåvej Øst” 
arbejder i fællesskab på at finde de veje, 
hvor alle forældre får lyst til at deltage 
- fordi man kan deltage, som den man 
er og bidrage med de ressourcer, man 
har. Det handler f.eks. om nye veje i 
forhold til samtaler, møder og måder at 
mødes på og om at inddrage forældrene 
på forskellige niveauer. Udviklingsarbej-
det følges af forskning, så erfaringerne 
om det, der virker, kan udbredes til alle 
dagtilbud, skoler og fritidstilbud.

Gør en forskel - tal sproget frem sam-
men med dit barn 
Alle forældre kan gøre en forskel i deres 
barns sproglige udvikling. Det viser erfa-
ringer fra indsatsen ”Tal sproget frem”. 
Fra 2008-2010 har en udvalgt gruppe 
forældre fået en kuffert med bøger, spil 
og en DVD. Med små klip viser DVDen, 
hvordan forældre med børn fra 3-6 
år kan styrke barnets dansksproglige 
udvikling ved at bruge modersmålet 
aktivt i barnets hverdag. Dagtilbuddet 
har arbejdet med de samme materialer 
på dansk. Indsatsen er blevet fulgt af 
forskning, der har vist, at forældrenes 
indsats har haft en markant positiv ef-
fekt, særligt blandt de sprogligt svageste 
børn. De gode erfaringer vil bl.a. blive 
brugt i ”Godt fra start” fra januar 2012 i 
Bispehaven.
Læs mere på http://www.aarhus.dk/da/
omkommunen/organisation/Boern-og-
Unge/PA/PI/Indsatser-for-0-6-aarige-
boern/Forskning-paragraf-11.aspx
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3.3 Beskæftigelse

Mål
Beskæftigelsesgraden for personer med etnisk minoritetsbaggrund skal 
øges med mindst tre procentpoint om året.
Indsatsen skal være kendetegnet ved en resultatorienteret, tidlig og rea-
listisk indsats. Indsatsen målrettes primært mod ordinær beskæftigelse, 
sekundært mod beskæftigelse på særlige vilkår.
Indsatsen skal være kendetegnet ved, at samarbejdet med private virk-
somheder har høj prioritet.
Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen ønsker at medvirke 
til at skabe sammenhæng i indsatsen overfor etniske minoriteter.

Helhedsvurdering:
Udviklingen på beskæftigelsesområdet 
for borgere med etnisk minoritetsbag-
grund hænger tæt sammen med den 
generelle beskæftigelsesudvikling. 
Grundlæggende har der været en positiv 
udvikling, som dog blev sat noget til-
bage i forbindelse med den nuværende 
lavkonjunktur. 

Nedenfor ses udviklingen i beskæftigel-
sesprocenten for de 16-64-årige i Aarhus 
Kommune i perioden 1. januar 2000 til 
1. januar 2010 opdelt på udvalgte her-
komstgrupper.
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I 2000 var der 4.763 16-66-årige fra ikke-
vestlige lande i arbejde mod 9.062 16-
64 årige i 2010. Antallet toppede i 2008 
med 9.729 16-64-årige i beskæftigelse i 
Aarhus fra ikke-vestlige lande.
Beskæftigelsesprocenten for borgere fra 
ikke vestlige lande øgedes i perioden 
fra 2000 til 2008 fra 35,6 % til 50,9 %, 
men faldt igen til 43,2 % i 2009. Det 
skal bemærkes, at der var et databrud i 
statistikken i 2009. Med andre ord har 
Danmarks Statistik valgt en ny opgørel-
sesform og man kan derfor ikke sam-
menligne tallene direkte.

I forhold til antallet af ansatte i Aarhus 
Kommune med etnisk minoritetsbag-
grund var der pr. 1. oktober 2011 ansat 
7,9 % med etnisk minoritetsbaggrund, 
hvor måltallet er 10,3 % - svarende til 
befolkningsandelen.
Det er fortsat en udfordring at sikre en 
ligelig repræsentation af medarbejdere 
med etnisk minoritetsbaggrund i leder-
stillinger.

Hvad angår de overordnede tendenser 
indenfor beskæftigelsen af borgere med 
etnisk minoritetsbaggrund har det stor 
betydning, at virksomhederne har fået 
øjnene op for de kvalifikationer, der 
findes i målgruppen. En anden vigtig 
faktor er, at indvandringsmønsteret har 
ændret sig markant, således at andelen 
af arbejdssøgende er steget voldsomt 
i forhold til andelen af flygtninge, der 
generelt er længere fra arbejdsmarkedet.

Uddannelse er en afgørende forudsæt-
ning for, at borgere med etnisk mino-
ritetsbaggrund i fremtiden får en varig 
tilknytning til arbejdsmarkedet, ligesom 
det er for etnisk danske borgere. Derfor 

har et enigt byråd i 2011 vedtaget en 
handlingsplan om 23 konkrete, ekstra-
ordinære indsatser, som skal være med 
til at få flere unge til at gennemføre en 
ungdomsuddannelse. En lang række af 
de 23 indsatser er i fuld gang med at 
blive implementeret i samarbejde mel-
lem Aarhus Kommune og andre aktører 
herunder uddannelsesinstitutioner, virk-
somheder mv.

Også i fremtiden vil indsatsen for at øge 
beskæftigelsesgraden for borgere med 
etnisk minoritetsbaggrund tage afsæt 
i den generelle beskæftigelsesindsats, 
hvor fokus er at styrke borgernes kom-
petencer via et tæt samarbejde med 
virksomhederne.
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Gode eksempler  

Glimt fra hverdagen på beskæftigelse, der tydeliggør hvordan integrationspolitikken 
omsættes i praksis.

Connect Aarhus
Aarhus har en lang række institutioner 
og virksomheder, som er afhængig 
af højt kvalificeret arbejdskraft. For at 
fastholde deres konkurrenceevne har 
de behov for at tiltrække og rekruttere 
højtuddannet udenlandsk arbejdskraft. 
En forudsætning for at motivere og 
fastholde disse medarbejdere er, at fa-
milien integreres og trives i det danske 
samfund. 
Derfor er der udviklet en indsats for de 
medfølgende ægtefæller, hvor der sigtes 
mod at hjælpe denne ”skjulte arbejds-
styrke” via netværksdannelse, mentorer, 
kampagner til virksomheder, vejledning 
m.m.

Kulturprojekt i Sociallægeinstitutionen
Nogle mænd og kvinder med etnisk 
minoritetsbaggrund har væsentlige hel-
bredsmæssige barrierer i forhold til at få 
en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. 
Heriblandt er der borgere, som føler sig 
pressede og ude af stand til at honorere 
arbejdsmarkedets krav og bliver fysisk 
eller psykisk syge. Nogle af årsagerne 
kan bunde i, at borgeren føler sig sat 
udenfor samfundet og måske diskrimi-
neret, hvilket kan give en fysisk reaktion 
i form af smerte. Via gruppeforløb, felt-
studier, samtaler og øvelser sættes der 
fokus på kulturmødet, og der udvikles 
nye handlemåder og redskaber for de 
enkelte borgere og sagsbehandlerne. 
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3.4 Bosætning

Mål:
Integrationspolitikkens bosætningsindsats skal fremme en mere alsidig 
befolkningssammensætning i og på tværs af kommunens lokalsamfund 
og boligområder. 

Helhedsvurdering:
Kommunen har de seneste år sat øget 
fokus på indsatsområdet og bl.a. etable-
ret et formaliseret samarbejde på tværs 
af afdelingerne omkring boligsociale 
emner og problemstillinger. Indsatsen 
i de udsatte bydele er således i dag ka-
rakteriseret ved at være mere fokuseret, 
koordineret og helhedsorienteret end 
tidligere. Dette ses bl.a. gennem hel-
hedsplanerne for Gellerup/Toveshøj og 
Viby Syd, som indeholder en bred palet 
af tiltag, der både relaterer sig til bebo-
ersammensætning, trivsel og tryghed 
samt områdernes fysiske udformning. 
Et konkret bevis på den positive udvik-
ling er Rosenhøj i Viby Syd, som i 2011 
modtog ministeriets integrationspris i 
kategorien ”Årets boligområde” for en 
særlig vellykket og helhedsorienteret 
indsats.
Udviklingen i beboersammensætningen, 
på de tre indikatorer nedenfor (som 
angivet i Integrationspolitikken) viser et 
noget varieret billede på tværs af de fire 
udvalgte boligområder. 

Der har i perioden fra juni 2007 til de-
cember 2011 været en mindre stigning 
i andelen af voksne beboere uden for 
arbejdsmarkedet (negativ udvikling) 
i Viby Syd, mens der har været et fald 
i Herredsvang og et marginalt fald i 

Bispehaven og et mere markant fald i 
Gellerup/Toveshøj – og dermed en posi-
tiv udvikling i beskæftigelsen. I samme 
periode har der været en stigning i 
Aarhus Kommune som helhed (negativ 
udvikling). Ses der på beskæftigelsen i 
de udsatte boligområder mere bredt, er 
der flere steder tale om en bekymrende 
udvikling, som kræver et øget fokus. 
På den baggrund er der igangsat et 
samarbejde mellem Aarhus Kommune 
og boligforeningerne om en forstærket 
beskæftigelsesindsats i udvalgte udsatte 
boligområder.

Der har i samme periode været et bety-
deligt fald i andelen af beboere med ikke 
vestlig baggrund i Gellerup/Toveshøj 
og et mindre fald i Bispehaven, mens 
der har været en betydelig stigning i 
Viby Syd og en mindre stigning i Her-
redsvang. I samme periode har der væ-
ret en stigning i Aarhus Kommune som 
helhed.

Der har i perioden fra 2008 til 2010 
været en stigning i den gennemsnitlige 
indkomst1 i Herredsvang, Gellerup/To-
veshøj og Viby Syd, mens der har været 
et marginalt fald i Bispehaven. I samme 
periode har der været en stigning i Aar-
hus Kommune som helhed.

1. Nyeste tal fra Danmarks Statistik for gennem-
snitlig indomst. Indkomsttallene er ikke koorige-
rede, og der er således tale om nutidskroner.



Medborgerskab skaber sammenhængskraft - side 23

Det er vigtigt at bemærke, at der er tale 
om en længerevarende indsats, og at 
virkningerne først for alvor forventes at 
slå igennem på langt sigt. Meget tyder 

på, at den helhedsorienterede tilgang 
virker, og at vi er på rette vej, men at der 
fortsat er en række store udfordringer i 
de udsatte bydele, som kræver et øget 
fokus fremadrettet.   

Område
Voksne udenfor ar-

bejdsmarkedet (pct.) I alt (pct. point)

 2007 2011  

Bispehaven 44,0 43,7 -0,3

Viby Syd  
 39,3 40,5  +1,2  

Herredsvang 38,5 36,7  -1,8  

Gellerup/Toveshøj  
 55,4 50,1  -5,3  

Aarhus Kommune  16,6 17,4 +0,8

BoSocData (opgjort i juni 2007 / december 2011) 

Boligområde Beboere med ikke-vest-
lig baggrund (pct)

 
I alt (pct. point)

 2007 2011  

Gellerup/Toveshøj 86,7 79,2  -7,5  

Bispehaven 68,9 67,0  -1,9  

Viby Syd 50,4 56,7  +6,3  

Herredsvang 46,0 47,1  +1,1  

Aarhus Kommune  9,7 10,5   +0,8  

BoSocData (opgjort i juni 2007 / december 2011) 
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Boligområde Gennemsnitlig Ind-
komst (kr) 

 
I alt (kr)

 2008 2010  

Herredsvang 178.426 179.866 +1.440

Gellerup/Toveshøj 148.778 151.908 +3.130

Viby Syd 182.229 183.654 +1.425

Bispehaven  
 169.082 168.968 -114

Aarhus Kommune  283.944  285.953 +2.009
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Gode eksempler 

Glimt fra hverdagen på bosætning, der tydeliggør hvordan integrationspolitikken 
omsættes i praksis.

Projekt Fritidsjob i Viby Syd
Projekt Fritidsjob er et tre-årigt projekt 
iværksat af Det Boligsociale Fællessekre-
tariat, boligforeningerne Aarhus Omegn 
og Alboa samt Søndervangskolen og 
Fritidscenter Viby med midler fra Lands-
byggefonden. Siden projektets start i ja-
nuar 2011 har omkring 200 unge været i 
inddraget i projektet, og der er etableret 
69 ansættelser. Udover de unge, der har 
fået et fritidsjob, har yderligere 61 unge 
gennemført et vejledningsforløb, hvor 
de har arbejdet med såvel CV som an-
søgninger. De unge har bl.a. fået arbejde 
i Fitness.dk, Føtex og hos varmemestre 
i området.

Integrationspris til Rosenhøj
Rosenhøj modtog i oktober 2011 mini-
steriets integrationspris i kategorien: 
”Årets boligområde” for en særlig vellyk-
ket og helhedsorienteret indsats. Med 
vedtagelsen af en storstilet og visionær 
helhedsplan for Viby Syd har man vist, 
at man tager ansvar for sig selv, hinan-
den og områdets fremtid. Rosenhøj er 
med fysiske forandringer, sociale tiltag 
og et usædvanligt stort beboerengage-
ment et forbillede for lignende boligom-
råder. 
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Hvor kan du læse mere:
Den aktuelle status på integrationsområdet i Aarhus Kommunes inte-
grationsbarometret.
http://www.aarhus.dk/da/politik/Politikker-og-planer/Mangfoldighed/
Integrationspolitik/Integrationsbarometer.aspx

Investering i børns fremtid: http://www.aarhus.dk/investering
Pædagogik og Integration: http://www.aarhus.dk/pi
95 % målsætningen: http://www.aarhus.dk/95

Helhedsplanen i Viby Syd: www.aarhus.dk/vibysyd
Helhedsplanen i Gellerup: www. helhedsplangellerup.dk






