
 

 

 

 

 
’Velkomst til udenlandske borgere – en politik’. 

 

 

Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune vil med denne Velkomstpolitik sætte fokus på 

måden vi byder nye udenlandske borgere velkommen på. En ordentlig velkomst er af 

afgørende betydning for om en nytilflytter føler sig velkommen og om man som ny borger 

i Lejre Kommune føler sig inviteret med i fællesskabet.  

Hvert år flytter mange nye borgere til kommunen og en del af dem kommer fra udlandet. 

De skal sikres en ordentlig velkomst. Med velkomstpolitikken bliver der sat særligt fokus 

på indvandrere og de borgere, der er flygtet hertil fra andre lande og som har en stor 

udfordring i at komme videre i livet. 

Et væsentligt fundament for Velkomstpolitikken er, at lokalsamfundet, herunder særligt de 

frivillige organisationer, vil være med til at byde velkommen og indgå i et samarbejde 

med Lejre Kommune. 

 

Det vil vi 

Vision 

Vi vil arbejde for: 

At alle nye udenlandske borgere føler sig velkomne i Lejre Kommune, og at de 

føler sig som en aktiv del af samfundet, hvor der er plads til mangfoldighed 

 

 

     Værdier 

  

 Forskellighed skal respekteres. Forskellighed kan være inspirerende og udfordrende. 

Den skal vi nyde, glædes over og have gavn af i Lejre Kommune 

 Velkomsten skal bygge på de demokratiske værdier, som er fundamentet for vores 

samfund og som Lejre Kommune ledes efter 

 Velkomsten skal bygges op omkring: Naboskab, fællesskab, hjertelighed, nysgerrighed 

og af næstekærlighed og interesse for hinanden i en globaliseret verden 

 

 

     Målsætninger 

 

Kommunalbestyrelsen har som mål: 

 At alle i Lejre Kommune; medarbejdere, de frivillige, foreningslivet, diverse råd som 

f.eks. menighedsråd og erhvervsråd, og borgerne, tager del i at sige velkommen. Det 

gælder om at skabe opmærksomhed om velkomst 

 At det kræver en fælles tværgående indsats at tage godt imod nye udenlandske 

borgere 

 At udenlandske borgere, der flytter til Lejre Kommune trives og bliver boende  

 At udenlandske borgere, der er flygtninge, modtages individuelt af Lejre Kommune 

 At inddrage de frivillige organisationer i en tættere dialog om indsatsen i forhold til 

flygtninge og indvandrere 
 

 

Det gør vi 

     Velkomst 

 Alle får en velkomsthilsen fra Lejre Kommune 

 



 

 

 

     Velkommen til job eller iværksætteri 

 At være en del af arbejdsmarkedet er af meget stor betydning for at blive en aktiv 

medborger og samfundsborger. Lejre Kommune vil arbejde for at skabe jobs til nye 

udenlandske borgere  

 Lejre Kommune ønsker at flygtninge i deres integrationsperiode skal blive tilknyttet 

arbejdsmarkedet 

 Lejre Kommune vil i dialog med virksomheder i kommunen, med henblik på 

mulighederne for at etablere mindre jobs til flygtninge i deres integrationsperiode og 

for at understøtte mulighederne for etablering af netværk i lokalsamfundet 

 

 

     Velkommen til et godt børneliv 

 Skoler, SFO og daginstitutioner har en betydelig rolle i integrationsindsatsen. De tager 

ansvar for og deltager aktivt i arbejdet med at byde udlændinge og deres børn 

velkommen.  

 Den enkelte skole, SFO og daginstitution formulerer en strategi for, hvordan ledelsen, 

personale, børn og forældre bidrager til integration af udlændinge 

 Lærere og pædagoger tager ansvar for at udenlandske børn og forældre bliver en del 

af fællesskabet i skoler, SFO og daginstitutioner 

 

     Velkommen til boligen 

 Flygtninge tilbydes en fast bolig, så hurtigt som muligt og i nærheden af relevante 

netværk 

 Lejre Kommune udarbejder retningslinjer for placering af boliger til flygtninge. Der skal 

bl.a. tages hensyn til borgernes adgang til skole, daginstitutioner, indkøb, netværk og 

transportmulighed 

 

 

     Velkommen til kultur og foreningsliv  

 Lejre Kommune vil i samarbejde med de frivillige finde egnede netværk, aktiviteter og 

lokaliteter, interne som eksterne, der kan danne ramme om fælles aktiviteter for 

flygtninge og indvandrere 

 Alle foreninger opfordres til at gøre sig tanker om, hvordan de medvirker til at byde 

udenlandske borgere velkommen 

 Bibliotekerne er en ramme for information og viden og bidrager til netværksdannelse 

 

 

     Frivillige støtter nye udenlandske borgere 

 Velkomstpolitikken skal give flere folk lyst til at melde sig som frivillig og dermed være 

med til at yde en direkte indsats med at hjælpe flygtninge og indvandrere i Lejre 

kommune   

 Der skal være et tydeligt samspil mellem Lejre Kommune og de frivillige, når der skal 

siges velkommen, så indsatsen er velkoordineret 

 Borgere med udenlandsk baggrund opfordres til at hjælpe nye udenlandske borgere, 

med viden og gode råd eller anden støtte 

 

 

 

Det vil vi gerne måles på 

Når Velkomstpolitikken skal evalueres i 2014, vil Lejre Kommune spørge borgere, de 

frivillige, virksomhederne, foreningerne og andre der er involveret i arbejdet med at byde 

udenlandske borgere velkommen om, hvad der er gået godt og hvad der er gået mindre 

godt i denne indsats. 

 

 

 


