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Referat af Integrationsrådets møde onsdag den 24. februar 2021 
Mødet blev afholdt virtuelt.  
 

Til stede:  
• Ayesha Khawajazada, flygtninge-/indvandrerrepræsentant, formand  

• Birgit Jensen, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte  

• Ellen Margrethe Andersen, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte  

• Ane Palsberg, skoleområdet 

• Katja S. Johansen, Kommunalbestyrelsen  

• Søren Heisel, Kommunalbestyrelsen  

Fra forvaltningen: 
• Bo Sund, Social & Sundhed 

• Jacob Berger Strønæs, Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid  

• Ida Juhler, Social & Sundhed (referat) 

Gæst:  
• Mia Schlichtkrull de Richelieu, Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid 

Afbud:  
• Kosna Savage, flygtninge-/indvandrerrepræsentant, næstformand 

• Hamdi Abdirisak, flygtninge-/indvandrerrepræsentant 

• Michael Dall, Håndværkerforeningen 

• Sahar Barkand, flygtninge-/indvandrerrepræsentant 

• Soleiman Gafuri, flygtninge-/indvandrerrepræsentant  
 
 

1. Velkomst og siden sidst  

Ayesha bød velkommen.  
 

2. Præsentation af anbefalinger fra opgaveudvalget ”En times motion om dagen” 
Mia Schlichtkrull de Richelieu, idrætskonsulent og facilitator for opgaveudvalget ”En times 
motion om dagen” præsenterede udvalgets anbefalinger. Der er arbejdet med tre pejlemær-
ker: Bevæg dig - hver dag - med andre i byen, der ledsages af tre principper ”Find lysten”, 
”Gør det enkelt”, ”Søg samarbejdet”.  
 
Herefter var de spørgsmål og kommentarer, om bl.a. at skolen kan give struktur og ramme 
om at børn og unge får bevæget sig mere. Søren mente, at det er vigtigt, at få bevægelse ind 
i skoledagen, og at det kan give inspiration til forældrene. Ayesha sagde bl.a., at det er vig-
tigt for familier med anden etnisk baggrund end dansk at blive inspirereret til hvad man fx 
kan foretage sig med deres børn i fx weekender og ferier. Det kan fx være at blive taget i 
hånden og guidet af fx naboer, skolen eller en ven, da det godt kan være utrygt at deltage i 
fritidsaktiviteter med bevægelse, hvis man ikke er vant til det.  
 
Jacob nævnte, at udskolingen arbejder med de unge og sund mad og motion. Han nævnte 
også, at det er vanskeligt for de unge flygtninge at få fodfæste i fx en idrætsklub, men at det 
også gælder for andre unge, som ikke er trofaste i forhold deres medlemskab af en klub eller 
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forening. Mia oplyste, at SIG (Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte) barsler med 
flydende medlemskaber af idrætsforeningerne. 

 

3. Kort orientering  
Opgaveudvalg: Status på afsluttede og igangværende opgaveudvalg. Listen blev gennem-
gået.  

 
Status på modtagelse af flygtninge i kommunen. Der er i 2020 ankommet 12 personer til 
Gentofte Kommune, og kommunen kan forvente at skulle modtage 8 flygtninge i år, når kvo-
teåret begynder den 1. marts. 

 
Status på beskæftigelsesområdet. Bo gav et overblik over den nuværende beskæftigelses-
indsats i kommunen, hvor der er meget stille, da det er svært at finde praktikplads eller an-
sættelser med løntilskud, da det skal være en arbejdsplads med sikkerhed for ansættelse 
bagefter.  Det betyder, at der er en lille stigning i ledige borgere med anden etnisk baggrund 
end dansk. Men generelt har borgerne klaret corona-krisen godt, selvom der er mange bran-
cher, som ikke er fuldt kørende.  
 
Nyt opgaveudvalg om Værdigsagsbehandling i beskæftigelsesindsatsen. Bo fortalte, at der 
er plads til 8 borgere i opgaveudvalget, og at der ved fristens udløb var tilmeldt 33 interesse-
rede borgere. Det tyder på, at der er mange borgere, som er optaget af emnet, og at de skal 
tænkes ind i arbejdet i opgaveudvalget, der starter til april – og forhåbentlig bliver med fy-
sisk fremmøde, da temaet – værdig sagsbehandling – handler om værdier, og det kan være 
vanskeligt at tale om på virtuelle møder.  
 
Nyt opgaveudvalg om Coronalæringer vil også handle om beskæftigelsesområdet, og hvor-
dan de ledige og virksomhederne har oplevet andre former for dialog end personligt frem-
møde under corona-perioden.  
 
Kort film om frivillige og unge i projektet ”Styrmand i eget liv”. Rådet fik vist en lille film, 
hvor frivillige og unge fortæller, hvad de får ud af en frivillig indsats med fx lektiehjælp, gå-
ture og samtaler om det som bøvler. Filmen er blevet til i forbindelse med et projekt mellem 
Frivilligcenter Gentofte og kommunen om efterværn for anbragte unge.   

 

4. Covid-19 og etniske minoriteter  
Hvordan går det med ledigheden i Gentofte? Bo orienterede om, at ledigheden i kommu-
nen, som omtalt under pkt. 3, er steget siden efteråret. Nu afventes genåbningen af samfun-
det og dermed også efterspørgsel på arbejdskraft. Der er stadig en del borgere, som får løn-
kompensation.  
 
Hvad sker der med anbefalingerne fra opgaveudvalget ”Flere i arbejde eller uddannelse”?  
Bo orienterede om, at anbefalingen om jobskabelse til ledige kvinder med anden etnisk bag-
grund end dansk er planlagt, men bliver forsinket pga. Covid-19. Der er udviklet en model og 
udpeget forskellige typer virksomheder og arbejdspladser, som afventer at gå i gang.  
 
Hvordan klarer Netværkshuset sig i denne tid? Birgit og Ellen Margrethe fortalte, at Net-
værkshuset formidler netværksfamilier, og at der er anskaffet brugte cykler, som kan udleve-
res til flygtninge efter behov. Netværkshuset har åbent efter aftale, og rådgiver og hjælper 
flygtninge. De frivillige hjælper også med at kontakte brugere af huset, for bl.a. at høre, 
hvordan det går med børnene. Det er indtrykket, at de børn som er i skole, klarer sig godt. 
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Derimod er de ældre mere bange for at bevæge sig ud og stoler generelt mindre på informa-
tion om Covid-19, og undlader at lade sig teste.  
Netværkshuset har gennemført en videns-indsamling om brugeres trivsel og opfattelse af 
covid-19, testning og vaccination, som er vedlagt referatet.  
 
Hvordan går det på skolerne? Ane fortalte, at det efter omstændighederne generelt går 
godt på skoleområdet. VITO står for kommunikationen til forældrene på Aula suppleret med, 
at medarbejderne ringer til forældre, hver gang der er ændringer i aftalerne i skolen. Hvis 
der er problemer med fremmøde med børn af ikke-dansktalende forældre, så kontaktes in-
tegrationskonsulenten. På resten af Bakkegårdsskolen ses følgende: 
- En del familier har brug for personlig kommunikation som supplement til Aula. Den per-

sonlige kommunikation er både at medarbejdere ringer familierne op, hvis barnet ikke 
deltager i undervisningen. Der er en overrepræsentation af familier med anden etnisk 
baggrund i den gruppe. 

- Der er flere i mellemtrin og udskoling som har udfordringer – og overrepræsentation af 
drenge i forhold til piger. 

- Årsagerne til ekstra kommunikation er primært sprogudfordringer og socialt udsatte fa-
milier. Medarbejderne kender elever og forældre og ved hvem de skal tage sig af.  

- Som udgangspunkt behandles familier med ekstra kommunikationsbehov ens – uagtet 
om de er dansktalende eller ej.  

- Omfanget af problemer er ifølge integrationskonsulenten ikke større på Bakkegård end 
på andre skoler.  

- Generelt er der en oplevelse af at enkelte har skullet have lidt mere hjælp end andre til 
ar få skabt en god struktur og forståelsen af hvad der forventes, men samarbejdet har 
været fint, og med en ekstra indsats har skolen fået gang i noget positivt.  

- Nedlukningen er gået bedre denne gang end i foråret sidste år.   
 

Fra Jacob forlød det, at flere elever med anden etnisk baggrund end dansk i udskolingen har 
behov for at møde op til fysisk undervisning. Gruppen defineres som sårbare og udsatte og 
er derfor ikke omfattet af hjemsendelse. Lærerne har stort fokus på det sociale, mentale og 
den almene tilstand hos eleverne. Generelt går det forbavsende godt, men underviserne 
lægger også et stort arbejde i at gøre en forskel.  
 
Er der særlige forhold, som rådet skal være opmærksom på? 

Ida orienterede om, at rådet løbende får tilsendt bl.a. informationsmateriale om test, vacci-
nation og Covid-19 på flere sprog fra Sundhedsstyrelsen til orientering. Materialet sendes 
også til et netværk af bl.a. frivillige og boligsociale medarbejdere, og det må meget gerne de-
les.  

  

5. Evt. 
Birgit spurgte om formandskabet vil overveje at få repræsentanter fra SSP til at deltage på et 
kommende møde for at fortælle om deres arbejde. 
Ayesha orienterede om, at medlemmerne af integrationsrådet skal på valg i januar 2021. Det 
nuværende råd har det sidste møde i december 2021. På et af de kommende møder vil val-
get blive sat på dagsordenen, så vi bl.a. kan tale om rekruttering af kandidater. 
 
Ida Juhler, referent 
 


