
Opsamling fra Dialogcaféer 
om byrådets arbejdsprogram 

Afholdt den 22. og 31. maj 2018

Fortsat Fremgang 
for Furesø

Politisk arbejdsprogram 
for valgperioden 2018-2021

Byrådet afholdt den 22. og 31. maj 2018 to dialogcaféer om det politiske arbejdsprogram for 2018-2021. 
På hver dialogcafé deltog ca. 30 borgere. 

Borgernes input fra de to dialogcaféer er samlet i denne opsamling. Opsamlingen er sendt til byrådet og 
offentliggjort på kommunens hjemmeside. Derudover bliver de enkelte input videregivet til de medarbejdere 
og ledere i forvaltningen, som er ansvarlige for at arbejde med arbejdsprogrammets enkelte 
indsatsområder og konkrete forslag. Borgernes input bliver på den måde inddraget i det videre arbejde med 
at omsætte byrådets arbejdsprogram til konkrete politiske oplæg, som efterfølgende skal behandles og 
prioriteres af fagudvalg og byråd.  
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1. En veldrevet, tryg kommune med borgerne i centrum  
Fra Byrådet deltog Lars Carstensen (Formand for Udvalget for Digitalisering og Innovation) og Borgmester 
Ole Bondo Christensen. 

1.1. Øget økonomisk råderum – plads til bedre velfærd 
 Hvordan kan der tales om skattelettelser, når der ikke er råd til noget? Hvordan kan i tale om 

fremgang? 
 Kan vi få råd til at fælde træerne mellem Kirsebærhaven og hælde vand i søen ved 

svømmehallen? 
 Gør vi de rigtige ting? 
 Underbyg selvhjulpenhed – råderum findes ved at se på demografimodellerne 

1.2. Bedre og billigere drift gennem innovation og digitalisering 
 Telemedicin som led i SHS-Team samarbejdet (Lyngby)
 Ønske om tilgængelighed ift. politiske dagsordner og referater
 Vigtigt at borgerne kan følge med via kommunens hjemmeside
 Husk ikke at kopiere andre kommuners fejl ift. velfærdsteknologi – brug borgerne som 

forsøgspersoner i prøvehandlinger 
 Brugerundersøgelser skal tage hensyn til mindretal (ex. handicappede) 
 Velfærdsteknologi skal tilpasses borgerne (forudsætningerne skal være tilstede) Følg med i 

løsningerne!
 Fokus på, hvordan man får inddraget borgere, som bor i eget hjem, ift. velfærdsteknologiske 

løsninger 
 Cros flow – tilmelding, når man bruger skærmlæser (ex. umuligt at tilmelde sig dagens 

arrangement, når man benytter skærmlæser). 
 Vigtigt at have fokus på, at borgeren også ændrer sig over årerne, når man tænker i 

velfærdsteknologiske løsninger.   

1.3. Balance i budgettet
 Stor grobund for frivilligt arbejde – flere unge frivillige

1.4. Trygt Furesø
 Husk formålsparagrafferne i lokalplanen, i stedet for bare at lave en ny!
 Det opleves utrygt, når der gentagende gange dispenseres fra lokalplanerne 
 Obs på de borgere, som allerede bor i området, ift. tiltag med tæt bebyggelse  
 Lokalplaner – er det et tagselvbord for kommunens forvaltning og for politikerne? 
 Husk at analysere forudsætningerne/forhold
 Borgerdialog er vigtigt 12 teser (Furesø By og Land) → kommenter på gældende lokalplan. 

Kommunen bør give en pejling på, hvor sagen lander – Læg en føler ud!
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1.5. God borgerdialog og god borgerinddragelse/Furesømodellen i anvendelse
 Inddrag borgerne tidligt – brug borgerne til at kvalificere sager → Flere muligheder.
 Inddragelse omkring kunstgræsbane i Hareskov – inddrag naboerne 
 Forandringer forudsætter, at vi ved, hvor vi skal hen – inddrag borgerne!
 Ønske om tidlig borgerinddragelse
 Bruge borgerne, kig ud på samarbejde med andre kommuner, adfærd/prøvehandling
 ”Udgangspunkt i borgeren” frem for ”Borgeren i centrum”
 Tidlig borgerinddragelse - styringsdialoger skal styrke beslutninger 
 Øget digital borgerinddragelse. Nye værktøjer inddrages – få flere med – også børnefamilier!
 Ønske om tidlig borgerinddragelse  

1.6. Medarbejdere der trives og får mulighed for at folde deres talenter ud
 Obs på sygefravær!

1.7. FN’s verdensmål og Handicapkonventionen  
 Husk at tilgodese tilgængelighed og brugervenlighed ift. den nye hjemmeside
 Tilgængelighed – lær af erfaringer og overhold handicapkonventionen 
 Grøn kommune og kunstgræs i Hareskov passer ikke sammen 
 Velfærdsteknologi – øget værdighed og økonomisk råderum
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2. Et sundt og aktivt liv i stærke fællesskaber
Fra Byrådet deltog Matilde Powers (Formand for Udvalget for Sociale forhold, Sundhed og et godt seniorliv).

2.1. En tryg og god ældrepleje
 Kommentar – hvorfor hedder det ældrepleje? Der er også yngre mennesker der har brug for 

hjemmehjælp.
 Ved udskrivning fra hospital er der brug for langt bedre information til borgeren. Der er brug for 

PIXI-udgaver af al kommunikation så man kan få et overblik.
 Borgeren er ikke i centrum ift. hjemmehjælp. Morgenholdet kan fx ikke se, hvem eller om der 

kommer nogen senere på dagen. Der er brug for at alle, der kommer i hjemmet, har overblik 
over borgerens dag – og ikke alene deres egen arbejdsdag.

 Kan der være bedre koordination mellem vagtskift/teams, således at der sker en overlevering 
mellem de forskellige vagter?

 Der er en halv times ”slip” både ved morgen- og aftenholdet samt en halv time på hver side af 
frokosten. Hjemmehjælperne skal bruge transporttid til at komme tilbage til frokost, som SKAL 
afholdes kl 12. Logistikken omkring disse faste mødetidspunkter til morgen, frokost og aften, 
mindsker fleksibiliteten betydeligt.

 Hvis borgeren er informeret fyldestgørende, er det langt lettere at acceptere ventetid / ændringer 
i vagtplan mm. Informer så meget som muligt. Det giver tryghed.

 Rettidig morgenhjælp. Når man stadig er på arbejdsmarkedet, er det særligt vigtigt, at hjælpen 
kommer i tide. Kan vi prioritere de aktive især ved morgenhjælp?

 Oplevelser ved Svanepunktet. Medicinering, som skal gives punktligt, kan være svært forsinket, 
hvilket kan blive livstruende eller forværre borgerens situation. Der er oplevelser, hvor man må 
vente en halv til halvanden time ved nødkald (toilethjælp mm.)

 Vi skal bruge velfærdsteknologi noget mere. Er dette ikke et område, hvor man kunne være en 
”højdespringer” ift. andre kommuner?

2.2. Flere og bedre senior-egnede boliger og plejehjemspladser
 Der er behov for flere senioregnede bofællesskaber – kan man arbejde mere for det?
 Kan man omprioritere eksisterende vakante hjem til plejeboliger?

2.3. Fællesskab og livsglæde for alle seniorer
 Idrætstilbud er kun mellem 9-16. Der efterlyses idrætsaktiviteter / tilbud til de, som stadig er på 

arbejdsmarkedet – men som gerne vil have ”senior-sport”.
 Husk at seniorer ikke behøver betyde ”stolegymnastik” - husk de friske seniorer.
 Husk at ældregruppen ikke er én samlet mase. Differentiér også med hensyn til sprogbrug. 
 Idrætsliv og sundhedsfremme for seniorer – kan man kommunikere mere målrettet om tilbud? 

Hvor kan man samle viden og formidler – kan man vænne borgerne til kun at se ét sted hen?
 Benyt velkomstmøde til at informere tilflyttende seniorer om idrætstilbud og andet relevant 

seniorrettet.
 Der bør være større opmærksomhed på de unge, der mistrives, og de unge, der er psykisk 

sårbare og falder ”udenfor” det etablerede foreningsliv og institutioner. 
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2.5. Sammenhængende indsats på sundhedsområdet
 Sunde skoler – hvorfor er skolerne ikke røgfri? Hvorfor får børnene ”lov” at være usunde? Der 

er behov for sundhedspolitikker / nogle overordnede rammer på skolerne – også i relation til 
sukker i de små klasser.

 Sunde sports og idrætsanlæg. Rammer efterlyses – således at der er udbud af sunde fødevarer og 
ikke slik og sodavand mm. Sodavandsautomater mm. skal ud. 

Andet
 Husk at kommunikere hvad der sker hvornår ift. ”masterplan” i arbejdsprogrammet. Hvor kan vi 

blive opdateret, og hvor meget vil vi som borgere blive opdaterede?
 Ide om at starte en ”repair cafe”, hvor gamle sager kan repareres af kvalificerede frivillige 

borgere / seniorer. Efter model fra andre kommuner. Man kunne evt. koble unge ledige på / 
ballademagerne. Kunne man tænke det eksisterende træ/metalværksted ind?

 Man kan godt tænke i at bryde Farum Midtpunkt yderligere op (som man har gjort med 
Svanepunktet og den gamle Bybækskole). Kunne man søsætte endnu flere tilbud / aktivitetshuse 
i midtpunktet?

 Gør generelt og i alle tiltag mere ud af at informere borgerne – om fx ændringer i hjælp, ydelser 
osv. Det er langt lettere at acceptere når man bliver informeret – og især hvis man også 
informeres om hvorfor.
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3. Gode opvækstvilkår for vores børn og unge
Fra byrådet deltog Betina Uglevig (formand for Udvalget for Dagtilbud og Familier) og Henrik Poulsen 
(formand for udvalget for Skole og Ungdomsuddannelse)

OBS - Der deltog kun to borgere (begge bestyrelsesmedlemmer i skolebestyrelsen på Solvangsskolen med 
børn i skolealderen) i første runde. Den ene fortsatte i anden runde og var eneste borger i anden runde.

3.3. ALLE børn skal trives og udvikles i dagtilbud
Under dette indsatsområde i arbejdsprogrammet ligger bl.a. følgende konkrete forslag som blev 
drøftet ”Fælles ressourcepool af f.eks. naturvejledere, musikpædagoger eller idrætspædagoger, som 
institutionerne kan inddrage i deres pædagogiske arbejde”: 
 Ressourcepoolen blev drøftet i caféen, primært ift. temaer, der kunne være interessante for 

skolebørn. 
 Henrik Poulsen gav et eksempel: På Jonstrup Gl. Seminarium er et lille museum med genstande 

fra dengang bygningen blev brugt som lærerseminarium. Det er ærgerligt, at denne lokalhistorie 
ikke formidles i så høj grad. Det lille museum kunne fx bruges i skolesammenhæng til at 
anskueliggøre læring før i tiden. 

 Det kunne være fint at tage udgangspunkt i Furesøs grønne profil og arbejde med fx det aktive 
outdoorliv; klatring, vandsport osv. Et tilvalg som kan blive et alternativ til den passiviserende 
skærm. Alt for mange skolebørn har 3-4 passive timer hjemme foran en skærm hver dag. 
Satsning i kulturforvaltningen. 

 Man kunne også arbejde med temaet ”Mad” i et fælles læringsmiljø, der kan bruges på tværs af 
skolerne. Børns inddragelse i tilblivelsen af maden, prissætning, distribution mv.
 

3.5 Gode fysiske rammer og fortsat udvikling af vores skoler
 Alt det uden om skolen; særligt skolevejen, fritiden.

3.6 Løft af elever, der har svært ved indlæring
 Nogle børn stiller større krav om voksne omkring sig. Hvis der ikke er ressourcer nok, tabes 

hele klassen. Hvordan frigøres ressourcer til de børn?
 Hvis vi skal kigge med det lange lys, skal der investeres i inklusion. Alternativt mister vi børn, 

som søger alternativer til folkeskolen og dygtige medarbejdere. 
 Klassernes størrelse er stor ift. inklusionsdagsordenen. Og hvis der kommer endnu flere borgere 

til kommunen, bliver der endnu flere i klasserne.
 (Forvaltningen oplyste: På Solvangsskolen er klasserne på mellem 25 og 27 elever ved 

skolestart. Det falder typisk lidt gennem skolegangen).

3.7 Flere elever skal fastholdes i almene skoletilbud
 (Bettina Ugelvig: KIL’s (Kompetenceenheden for inkluderende læringsfællesskaber) måde at 

arbejde på, gør det muligt, at læreren er lærer, og KIL’s medarbejdere hjælper med særlige 
kompetencer. De kan sætte ting i gang, som de så kan trække sig ud af og overlade til 
medarbejderne på stedet).



8

 Der er stor forskel på at have et ”udrykningshold” (KIL) i stedet for at have kompetencerne på 
stedet. Vigtigt at medarbejderne på skolen har kompetencer, der matcher de børn, de arbejder 
med. 

3.9 Gode fritidstilbud til vores børn og unge
 Hvordan skaber vi fortsat attraktive fritidstilbud til de unge?
 Bruge idrætsfaciliteter som mulighed for at ”fange” de børn / unge, der ikke gider 

institutionsmiljøet (fritidsklub mv.). Fx forældredrevne fritidsaktiviteter.
 Ungdomsskolens tilbud – samarbejde med fritidsklubber.
 Som forældre at have et god billede af, hvad er det næste tilbud ens barn skal over i.
 Fritidshjemmene i Farum (særligt omkring Solvangsskolen): Hvordan undgår vi, at klasserne 

fordeles på 3 fritidshjem, så sammenholdet ødelægges? Problem, fordi det kan give små 
grupperinger, som så mødes i klassesammenhæng.

 Børnenes dag splittes op i skole og fritid – ikke en sammenhængende dag. 
 Det burde kunne lade sig gøre at fastholde matrikler og forskellige kompetencer men tænke det 

sammen.
 Det, at fritidshjemmene skal lægge timer ind i skolen, burde styrke samarbejdet, men opleves 

som en hæmsko.
 De private fritidshjem tilbyder unikke muligheder, så det bør bevares. Og derfra arbejde med 

aktiviteter på tværs af fritidshjemmene.
 Hvordan foregår klassedannelsen? Har man valgt fritidshjem, og kan det tænkes sammen?
 Man burde kunne fastholde det frie valg, men tænke samarbejde.
 Bygge FFO Solvang op som et stærkt tilbud. Løfte Solvognen op på niveau.

Ekstra tema: Overgang fra dagtilbud til skole 
 Fundamentet for skolegangen.
 Overgange bliver der ikke gjort særlig meget ved; et besøg i fritidshjemmet fra børnehavens 

side, og så startede de 1. maj.
 Svært for børnene at starte i det ustrukturerede miljø, som fritidshjemmet er. Det ville næsten 

være lettere for dem at starte direkte i skole. 
 Problematik ift. piger / drenge / forskellige starttidspunkter.

Hvor skal pengene komme fra?
Bettina Ugelvig: Det er et program fyldt med byrådets ambitioner. Det er i budgetforhandlingerne, der skal 
lægges arm om prioriteringerne.
 Henrik Poulsen: Vi skal også se på at tilrettelægge tingene anderledes. På Lyngholmskolen har 

man ændret indretningen af læringsmiljøet, så man bl.a. får en anden brug af 
medarbejderressourcer. 
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4. Et levende kultur- og idræts- og fritidsliv
Fra byrådet deltog Muhammed Bektas (næstformand for Udvalget for Kultur-, Fritid- og Idræt) 

4.1 Gode idræts- og fritidsfaciliteter 
 Kunstgræsbane i Hareskovby

 Der er en konflikt mellem idrætsinteresser og borgernes interesser (gener fx belysning). 
Alle de forhold, der ikke håndteres i VVM redegørelsen, skal ske i tæt dialog med 
naboerne.

 Mange gener er ikke omtalt i lokalplanen.
 En kunstgræsbane er en teknikbane, ikke en “legeplads” for børn - den er 

sundhedsskadelig. 
 Plan for bedre udnyttelse af lokaler (på Bybækskolen og generelt).
 Egenbetaling i foreningerne – hvor meget skal foreningerne betale for faciliteter? (p.t. er det 

forskelligt, hvilke aftaler foreningerne har med kommunen). 

4.2 Gode forhold for og samarbejde med frivillige 
 Lave samlet anderkendelse af de frivillige i kommunen - en Furesø begivenhed.
 Vi mangler en anerkendelse af de frivillige i kommunen (en markering). 
 Fokus på de frivillige foreninger. 
 De frivillige savner en ramme at agere ud fra.

4.3 Bedre samarbejde på tværs af kulturinstitutioner/foreninger
 Økonomien på især kulturen er blevet skåret over de seneste år - det skal der rettes op på. 
 Facilitér et bedre samarbejde mellem foreninger, så flere har glæde af foreningslokaler 

(udfordringer er at flere af foreningerne føler ejerskab). 
 Arbejde med foreningernes forpligtigelse i at tage socialt ansvar - bidrage til 

Fritidsvejledningen.
 Furesø er en grøn kommune og bør derfor tage initiativ til ”hold ferie i DK” og lad flyveren stå. 
 Ønske om at “stedet hvor paven kyssede landingsbanen” bliver en del af arbejdsprogrammet - 

sætte fokus på turisme med udgangspunkt i Caminoen.

4.4 Samlet plan for kultur-/idrætsevents i Furesø de kommende fire år
 Savner en samlet politik for området - en der giver retning.
 Prioriter midler efter en overordnet politik. 
 Ønske: indskriv para-sporten i idræts- og kulturpolitikken. 
 Bredde i idrætten (trivsel, sundhed og hensyn).
 Ønsker klar prioritering - især inden for kulturen.
 Målret events/aktiviteter til borgerne i Furesø (de store events kan være til besvær for borgerne). 
 Være skarp på hvilken målgruppe man har fokus på - hovedmålgruppen bør være kommunens 

egne borgere og ikke udenbys. Vil vi bare markedsføre os udenfor kommunen, eller vil vi skabe 
merværdi for kommunens borgere?  

 Større events bør være for kommunens egne borgere. 



10

 Balance mellem kulturaktiviteter og det kommercielle.  
 Ærgerligt at Picnic-festivalen er kommerciel (picnickurven koster mange penge). Kommunen 

bør selv stå for events. 

4.5 Ungekultur og ungeaktiviteter, som de unge brænder for
 Sommerferiearrangementer for børn og unge – vi skal opfordre folk til at holde ferie lokalt, 

så de ikke behøver rejse ud af kommunen (færre flyrejser er godt ift. klimaet). Skal involvere 
hele familien.

 Hvad er udvikling ift. E-sport i Furesø Kommune? 
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5. Bæredygtig byudvikling, naturbeskyttelse og grøn omstilling
Fra byrådet deltog Lene Munch-Petersen (Formand for Udvalget for Natur, Miljø og Grøn omstilling) og 
Egil Hulgaard  (Formand for Udvalget for Byudvikling og Bolig) 

5.1. Sammenhængende perspektivplan og boligpolitik for Furesø
 Man skal være opmærksom på, hvorfor man vil øge væksten i kommunen.
 Nogen borgere ønsker ikke mere vækst, ser det ikke udelukkende som positivt, og ønsker det 

mere nuanceret. 
 Grænserne mellem by og land skal bevares.

5.2. En arkitektur- og byrumsstrategi, der sikrer kvalitet i byudviklingen
 Arkitektur- og byrumsstrategi skal have et højt ambitionsniveau.
 Stil krav til arkitekturen i lokalplaner.
 REMA 1000 i Jonstrup og Netto i Kirke Værløse er lykkedes arkitektonisk.
 Ønske om en arkitektonisk god løsning for Rema 1000 i Farum Hovedgade.

5.3. Styrket boligsocial indsats  
 Seniorboliger og ældreegnede boliger tæt på vores bymidter.
 Husk fleksible boliger, der kan ændres. Også familieboliger skal være fleksible, ikke kun 

seniorboliger.
 Seniorboliger skal placeres sammen med andre boliger, så man ikke ender med kun at bo nær 

ældre mennesker.

5.5. Udvikling af vores bycentre med detailhandel og erhverv 
 Ikke alle opfatter handelslivet som en kommunal opgave.

5.7. Bedre naturbeskyttelse, øget naturrigdom og formidling af vores naturværdier 
 Gør Furesø Kommune til en bi-venlig kommune/ insektvenlig kommune.
 Brand os gerne som insektvenlig kommune, med projekter som understøtter idéen, f.eks. 

belægning skal fjernes og børn og unge skal plante blomstrende træer.
 Idé til branding: Naturkommunen Furesø.
 Fokus på høj bevidsthed om naturplejen. Ikke alle går ind for græsning som naturpleje.
 Mangler passager til insekter.
 Mere fokus på borgerrettet kommunikation om grønne initiativer.

5.8. Furesø som foregangskommune for grøn omstilling
 Afgørende, at borgere og virksomheder bliver aktive i den grønne omstilling.
 Mange flere borgere og virksomheder skal aktiveres. Vi er langt fra et fossilfrit samfund.
 Kommune og borgere skal stå sammen om grøn omstilling.
 Kommunen skal oplyse om, hvad gør vi nu, og hvad skal vi også gøre.
 Ønske om forbud mod brændeovne.
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5.9. Miljørigtig håndtering af vand, spildevand, affald og varme (forsyning)
 Beskyttelse af grundvand, også under private haver, er vigtig.
 Undgå sprøjtegifte og kunstgødning i private haver. Stil krav om det, bl.a. via 

grundejerforeninger, og udvid evt. kommunens miljø- og klimaambassadørordning på dette 
punkt.

 Ønske om affaldssortering i Kirsebærhaven.
 Få styr på problemer med bionedbrydelige poser, der omsættes for langsomt.
 Tænk i helheder.
 Fokus på løsninger på konflikten mellem nedsivning og tilgængelighed. Det bæredygtige rådhus 

har for meget asfalt og for lidt nedsivning på grunden.

5.11. Bedre trafikafvikling og mindre trafikstøj
 Fokus på, at få alle kommunens biler udskiftes til el-biler.
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6. Levende erhvervsliv og beskæftigelse til alle
Fra byrådet deltog Hasan  Yilmaz (formand for Udvalget for Beskæftigelse og Erhverv) 

6.1 Erhvervsfremme
 Se på vores befolknings uddannelsesniveau og kvalifikationer og tiltrække virksomheder 

som passer til det. Vi har rigtigt mange højtuddannede. Jobcenteret må kende 
kvalifikationerne hos de jobsøgende, så hvad type virksomhed vil det være attraktivt at 
tiltrække for at få dækket de behov og skabe et godt match? 

 Der skal også være virksomheder til de udfordrede borgere, som ikke kan finde et job for 
højtuddannede.

 Hvad vil kommunen have af erhvervsvirksomheder? Tænk over, hvilken type virksomheder 
vi ønsker at tiltrække.  Vi kan ikke dække hele paletten. Vi kan ikke det hele – udarbejd et 
klart oplæg til, hvad vi vil som kommune. 

 Vi skal tiltrække servicevirksomheder i stedet for produktionsvirksomheder. 
 Der opleves en meget begrænset erhvervsudvikling – hvad gør vi for at tiltrække nye firmaer 

og kan vi gøre mere? 
 Kommunen skal arbejde målrettet med at tiltrække virksomheder – vi har tomme grunde 

stående.
 Tag udgangspunkt i vores DNA og byg videre på det vi har. Flyvestationen er unik – den 

kan vi få meget ud af. Vi skal også udnytte vores mange fødevarevirksomheder, der kan 
skabe oplevelsesøkonomi og være drivkraft for mange andre virksomheder. 

6.2 Plads til alle på arbejdsmarkedet
 Alle med nedsat arbejdsevne skal også med gennem etablering af fleksjob og lignende. Vi 

skal opstille målsætninger i absolutte tal for, hvor mange vi skal have i job af denne vej. De 
skal ikke være langtidsledige i statistikkerne, så hvis de ikke kan komme i job må de 
alternativt have tilkendt førtidspension.

 Vejen til fleksjob er alt for lang, når man har et handicap. Vi vil jo bare gerne være i gang 
som alle andre. Sagsbehandlerne forstod ikke min situation og afklaringen tog alt for lang 
tid, før jeg kom ud og i gang. 

 Jobcenteret skal have viden om borgeren, før de kan finde det rigtige match til borgeren. Det 
tager lidt tid. 

 Hvis de unge har svært ved at komme ud af sengen og afsted på arbejde, så må vi sætte ind 
her. Vi skal stille krav til de unge for de ydelser, som de får. 

 Afslag på videreuddannelse er et problem – kan vi i højere grad sagsbehandle ved at tage 
udgangspunkt i borgernes ønsker om, hvad de gerne vil beskæftige sig med i fremtiden og 
så understøtte den udvikling? Jobcenteret skal være den enkelte lediges advokat.

 Vi skal arbejde videre med de gode erfaringer med at få fx flygtninge og andre hurtigt ud i 
konkrete tilbud., så de kommer i gang. 
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 De borgere, der selv kan søge arbejde, skal gøre det, og behøver jo ikke få hjælp i 
jobcenteret. 

 Kan vi sikre bedre muligheder for at udvikle sig, også når man fx er i et flexjob. Kan man fx 
få øget adgang til 6-ugers selvvalgt uddannelse. (Det blev oplyst på mødet, at man i et 
flexjob er omfattet af en arbejdsplads normale vilkår og muligheder for efteruddannelse). 

 Vigtigt at tage udgangspunkt i den enkelte – de har forskellige forudsætninger
 Vi skal have de udenlandske kvinder i arbejde. Integration er, når man er ude på 

arbejdsmarkedet blandt andre danskere, så man kan tage det med hjem og lade det smitte af 
på børn og familie. De lokale virksomheder vil gerne ansætte disse kvinder i fx 3 timer om 
dagen i indslusning, så det skal vi arbejde mere med. 

 Tag udgangspunkt i, hvor de udenlandske kvinder shiner og er gode, og lav tilbud med det 
som basis. Et godt eksempel er projektet ”Send flere krydderier” fra Nørrebro. 

 Vi skal sikre sprogintegration af alle – hvorfor kan vi ikke lykkes med det? Skal vi stille 
flere krav end vi har gjort til ift.de ældre generationer?

 Assimilation – den enkelte må gøre en indsats for at tilpasse sig samfundet.
 Kan vi udnytte rengøringsjob til integration i højere grad? Har kommunen egen rengøring, 

som måske kan bruges? Det virker andre steder, at de kommer ud og har det danske sprog til 
fælles. De er ikke gode til det, men de taler sammen på dansk. 

 Frivilligcenteret kan også understøtte – fx i forhold til at finde rollemodeller indenfor de 
forskellige miljøer. 



6.3 Socialøkonomiske virksomheder
 Flere socialøkonomiske virksomheder – skab plads til flere der elleres har svært ved at få et 

arbejde.
 Er der lokaler på flyvestationen hvor vi kan lave mindre tilbud, der udnytter forskellige 

kompetencer?


6.4 Erhvervsuddannelser
 Sæt ind ift. de unge, så de får gode forudsætninger for at have et arbejde senere i livet.
 Kan vi bruge AMU-systemet bedre?
 Hold fokus på det, som vi er gode til i Furesø – tænk uddannelse og vækst sammen.


