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Bilag 1. Rammerne for evaluering af integrationsindsatsen 24/2 2016. 
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Status på Rammen:  Ser man på den oprindelige ramme er ikke alle tiltænkte 

overskrifter/temaer medtaget i den eksisterende månedlige evaluering. 
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Overskrift Ja/nej Forklaring 

Antal flygtninge,  

-persongrupper,  

-modtaget flygtninger familiesammenføringer 

Ja Er medtaget i den månedlige opfølgning 

Bolig, 

- boligtyper og geografi 

Ja Er medtaget i den månedlige opfølgning 

Introduktionsforløb, 

- deltagerantal/procentandel 

Ja Er medtaget i den månedlige opfølgning 

Sprogskole (kvartalsvis)1 

-antal modultest 

-Antal aflagte prøver og resultat 

- Fremmødestatistik 

Nej Der foretages ikke måling på det i dag. Er 

svært målbart og svært at tolke udfra. 

Beskæftigelse månedligt 

-aktuel placering på beskæftigelsestrappen 

-Andel i ordinær beskæftigelse 

Ja Er medtaget i den månedlige opfølgning 

Beskæftigelse, årligt 

- Andel i ordinær beskæftigelse 

sammenlignet med andre kommuner 

I 2017 Har tal fra 2017 som evt. kan opdateres. 

Det tager en del ressourcer for andre 

kommuner. 

Beskæftigelse, årligt 

- Er effekten tilfredsstillende og, eller skal 

der ske justeringer 

Nej Er ikke foretaget 

Lokalsamfundet, årligt 

- Er man en aktiv del af det lokalsamfund 

man er part i? 

Nej Er udtaget/ikke med. Har været vanskeligt 

at definere? 

Læring og uddannelse årligt 

- Folkeskolens afgangsprøve 

- I gang med eller afsluttet 

ungdomsuddannelse 

Sammenligning med andre kommuner 

- Folkeskolens afgangsprøve 

- I gang med eller afsluttet 

ungdomsuddannelse 

 Det er ikke målbart, idet der er for få 

personer at måle på. 

Derfor er der heller ikke foretaget 

sammenligning med andre kommuner. 

Læring og uddannelse årligt 

- Er effekten tilfredsstillende og / eller skal 

der ske justeringer 

Nej Ikke foretaget 

Trivsel, årligt 

- Hos børn og unge (evalueres på samme 

måde som alle andre børn og unge). 

 Har været foretaget sammen med 

Trivselsundersøgelse tidligere. Hvis man har 

lavet nye trivselsundersøgelser på skolerne 

kan disse tal opdateres. 

Økonomi 

Kommunens samlede brutto og nettoudgift til 

integrationsindsatsen opgøres. 

- Generel opfølgning som en integreret del 

af de månedlige budgetopfølgninger 

- Specifik opfølgning i forbindelse med 

årsafslutning 

Nej Har ikke været en del af den månedlige 

evaluering. Økonomisk afdeling lavede nogle 

tal for 2½ år siden som ikke var særlig 

detaljeret. Det holdt man op med. da det 

krævede mange ressourcer og involverede 

mange mennesker. Det man fik ud af det 

stod ikke mål med de ressourcer, der blev 

brugt på det. 

 

                                                           
1 Sprogskolen er svær at måle på kvantitativt. Hvor er det man lærer det danske sprog? Er det på arbejdspladsen eller 
sprogskolen  om aftenen? Der har været meget fravær på aftenskolen-  fordi man går på job om dagen. Hvis man har 
job og går på aftenskole bliver undervisningstimerne kortere. Får man danskundervisning om dagen får man flere 
timer. Hvad giver en effekt? Sprogundervisning eller det man er i job? Man føres først til prøve når man kan bestå.  


