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Østerbro Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af 
Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem 
københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus. 
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Høringssvar ny integrationspolitik 2011-2014 

Østerbro Lokaludvalg finder som udgangspunkt, at oplægget til 
Københavns nye integrationspolitik er et fornuftigt og positivt tiltag, 
med fokus på medborgerskab og inklusion, samt det fælles ansvar. 
 
Østerbro Lokaludvalg mener dog at indsatsen med fordel kan 
udbredes til alle byens børn, således at det er de 25 % svageste 
københavner elever der får et fagligt løft, uanset om de er tosprogede. 
 
Lokaludvalget mener desuden, at der er vigtigt at institutionerne 
skaber trygge rammer, og motiverer børnene til aktivt at tage ansvar 
for hinanden og deltage i aktiviteter på tværs. Hvis børnenes sociale 
kompetencer styrkes, vil det medføre et bedre selvværd og 
sammenhold, der kan danne grundlag for øget faglighed. Som led heri, 
finder Østerbro Lokaludvalg at det er vigtigt med flere voksenstøtter 
af anden etnisk herkomst i fritidsklubberne, til lektiehjælp mv.  
 
Østerbro Lokaludvalg har som led i opfølgning på Østerbro 
Bydelsplan arbejdet med inklusion af børn og unge, specielt i området 
nord for Jagtvej, hvor der nu også skal være områdeløft i det såkaldte 
Skt. Kjelds kvarter. Lokaludvalget har, i samarbejde med KFF og 
Dansk Flygtningehjælp, ansat en foreningsguidekoordinator, der 
hjælper børn af anden etnisk herkomst ind i foreningslivet. 
Lokaludvalget har også lige afholdt en stor ungdomskonference med 
deltagelse af børn fra 4-9 klasse fra Østerbros skoler. Her kom det 
frem at børnene gerne vil have flere aktiviteter, hvor de kan møde 
andre og lave noget sammen på tværs af bydelen, som led i at skabe 
tryghed og fælles ansvar for hinanden. Østerbro Lokaludvalg ser 
derfor gerne at der arbejdes videre med ideer som midlertidig 
udveksling/bytte af skoleklasser i bydelen, mulighed for fælles timer i 
de større klasser og anvendelse af hinandens skolefaciliteter. Her er 
det også vigtigt med bedre inddragelse af forældre i daginstitutions- 
og skolearbejdet.  
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Østerbro Lokaludvalg har også bevilget 133.500 kr. i puljemidler til 
første fase i et større pilotprojekt, integrationsnetværk - nabo til nabo. 
Projektet fokuserer på at styrke etniske minoriteters (bosat i 
Vognmandsmarken) beskæftigelses relaterede netværk gennem 
netværksdannelse til deres etniske danske naboer (i 
komponistkvarteret), der har et solidt netværk på arbejdsmarkedet. 
Lokaludvalget ser gerne, at det videre arbejde med ny faser af 
projektet forankres i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. 
 
Østerbro Lokaludvalg hilser således oplægget til Københavns nye 
integrationspolitik velkommen, og vil gerne samarbejde med 
Beskæftigelses og Integrationsudvalget om konkrete projekter der kan 
øge graden af medborgerskab og inklusion. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Torkil Groving  Lartey Lawson 
ff. Østerbro Lokaludvalg  ff. Fagudvalget børn og unge 
 


