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Skovlund. Kelly og Patrick 
Bieck fra Skovlund har som 
forældre til tre plejebørn og 
fire egne børn skabt en oa-
se af storsind og varme. Her 
gøres ikke forskel på egne 
og andres. Mød familien og 
de hoppende børn på hjem-
mebane og læs, hvilke vær-
dier der styrker familien. 
Foto: Sven Geißler
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Også i KomMit i dag:

Tiny houses rammer Sydslesvig

Opskrift på Schmortopf med okse-

kød og porter

Familiebrevkassen: Vi vrisser for 

meget af hinanden

Butik: Tom Niklas Nissen og Tobias 

Tipman arbejder på at åbne deres em-

ballagefrie butik »Der Büddel«. Lige nu 

er det stadig en tom butik, men den 

skal snart fyldes med lokale varer.
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Sorge: Die Gala-Vorstellung von SG 

Flensburg-Handewitt-Linksaußen Ham-

pus Wanne im Trikot von Schweden, 

beim 33:30-Sieg gegen Rumänien, hat 

der Flügelflitzer mit einer Muskelver-

letzung bezahlt. 
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Selvom andelen af socialhjælpsmodtagere med flygtningebaggrund er blevet tredoblet, overstiger deres 
integrationskvote på nogle områder kvoten for klienter uden migrationsbaggrund.

INTEGRATION
Lennart Adam

la@fla.de

Flensborg. Flensborgs ar-
bejdsformidling, Agentur für 
Arbeit og Jobcentret, er me-
get tilfreds med, at integrati-
onen af flygtninge på arbejds-
markedet går fremad. Flygt-
ningenes kvote overstiger 
på nogle områder kvoten for 
klienter uden migrationsbag-
grund.
Størstedelen af de uden-

landske klienter hører un-
der jobcentret. Her er antal-
let af udlændinge blandt so-
cialhjælpsmodtagerne blevet 
tredoblet til 31,5 procent i 
løbet af de sidste fem år. De 
31,5 procent ligger dog stadig 
under det samlede tyske gen-
nemsnit på 36 procent.
Samtidig ligger integrati-

onskvoten på arbejdsmarke-
det for flygtninge over gen-
nemsnittet.
Hver tredje flygtning, der 

de seneste 12 måneder var so-
cialhjælpsmodtager, har nu 

et socialtforsikret job.

Flensborg klarer sig 
bedre
Her klarer Flensborg sig væ-
sentligt bedre end de andre 
kredsfrie byer i Slesvig-Hol-
sten, Kiel, Lübeck og Neu-
münster.
- Ser vi på arbejdsmarke-

det, er integrationen af men-
nesker med flygtningebag-
grund lykkedes overordent-
ligt godt for os. Vores resul-
tater her i Flensborg er vir-
kelig gode. Det hænger også 
sammen med, at disse men-
nesker ofte er højt motive-
rede og har en positiv indstil-
ling, når det gælder job, siger 
Claudia Remark, der er chef 

for jobcentret.
De mange succeshistorier, 

som man regelmæssigt hører 
fra flygtningene i Flensborg, 
bidrager også til den positive 
stemning.
Også arbejdsformidlingen 

er tilfreds.
- Integrationen går fremad, 

antallet af socialtforsikrede 
beskæftigede er stærkt sti-
gende, det samme er antallet 
af lærlinge, erklærer dets le-
der Hans-Martin Rump.

Godt eksempel

Mens kun seks asylansøge-
re var i gang med en uddan-
nelse i 2015, var tallet i marts 
2020 steget til 1007.
Antallet af socialtforsik-

rede beskæftigede steg med 
næsten 600 procent fra 94 til 
652 personer. De kommer fra 
de otte største konfliktområ-
der, inkl. Syrien og Afghani-
stan.
Et godt eksempel på en god 

integration er den 30-årige 
syrer Wssam Azzo, der kom 

til Tyskland for fem år siden. 
Han er i lære som elektriker, 
og ved prøven efter grundfor-
løbet var han årgangens bed-
ste.
Når han har bestået sven-

deprøven, vil han i gang med 
mesteruddannelsen.
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Arbejdsformidling tilfreds  

med flygtninges integration

Kærlig-
heden 
rækker til 
syv

Geflüchtete gut auf dem 

Arbeitsmarkt integriert

Sowohl die Agentur für Arbeit als auch das Jobcenter sind 
sehr zufrieden über die positive Entwicklung der Integra-
tion von Geflüchteten auf den Arbeitsmarkt. Deren Quote 
übersteigt in einigen Bereichen sogar die der Kunden oh-
ne Migrationshintergrund.
- Die Integration schreitet voran, die sozialversiche-

rungspflichtige Beschäftigung hat stark zugenommen, ge-
nau wie die Auszubildenden, erklärt Hans-Martin Rump, 
Leiter der Arbeitsagentur Flensburg. Gab es 2015 nur sechs 
Asylsuchende in einer Ausbildung, waren es im März 2020 
bereits 1007 Auszubildende. Auch bei den sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigten stieg die Beschäftigung 
um fast 600 Prozent von 94 auf 652 bei Menschen aus den 
acht Haupt-Asylherkunftsländern.

Ser vi på arbejdsmarkedet, er integrationen 
af mennesker med flygtningebaggrund 
lykkedes overordentligt godt for os. Vores 
resultater her i Flensborg er virkelig gode. 

Claudia Remark, chef for jobcentret i Flensborg

SYDSLESVIGUDVALG

Svært at 
fordele 
tilskud
Flensborg. Mindretallets 
organisationer har på årets 
budgetmøder med Sydsles-
vigudvalget søgt om frem-
skrivninger mellem et og 
fire procent. Det bliver i 
den kommende tid svært 
at være medlem af Sydsles-
vigudvalget, der skal for-
dele tilskuddene, fortæller 
udvalgsformand Christian 
Juhl (EL). Tilskuddet fra 
den danske stat står nem-
lig for første gang i mange 
år til at falde.
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STADION

Kommune 
søger penge 
til sanering
Flensborg. Flensborg Kom-
mune har nu igen søgt om 
midler til saneringen af 
stadion.
Hovedbanen, løbebanen 

og tribunen står øverst på 
listen over ting, der skal 
moderniseres. Desuden hå-
ber kommunen også på, at 
der kan etableres en kunst-
bane på stadion.
Foreningen bag stadion 

glæder sig over, at der sker 
noget i sagen.
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Mandens taktik 
handler om at 
skrive sit eget 
eftermæle. At han 
ikke blev stemt ud, 
men snydt ud.

Leder side 2


