
Integrationsrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat af Integrationsrådets møde den 1. september 2016 

 

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

Kosna Savage, flygtninge-/indvandrerrepræsentant, næstformand 

Amneh Hawwa, flygtninge-/indvandrerrepræsentant 

Sawsan Aref, flygtninge-/indvandrerrepræsentant 

Ulrik Borch, Kommunalbestyrelsen  

Anne Hjorth, Kommunalbestyrelsen  

Ellen Margrethe Andersen, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte 

Isak Isaksen, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte 

Kirsten á Rogvi, Daginstitutionernes bestyrelser 

Heidi Fink Hesselholt, Skolebestyrelserne 

Birger Hesse, Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte (SIG) 

 

Fra forvaltningen: 

Helene Rasmussen, Social & Sundhed  

Jacob Berger Strønæs, Børn og Skole  

Torben H. D. Petersen, Forebyggelse & Sundhedsfremme  

Claus Bøcker Pedersen, Forebyggelse & Sundhedsfremme 

Mette Hüsig Jespersen, Forebyggelse & Sundhedsfremme  

Kirstine Sofie Schlawitz, Forebyggelse & Sundhedsfremme 

Bo Sund, Social & Sundhed 

Karl Bøtker, Social & Sundhed (sekr., ref.) 

 

Ikke til stede:  

Erik Hamre, Handelsstandsforeningen 

Shekiba Safi, flygtninge-/indvandrerrepræsentant   

 

 

1. Velkommen til Birger Hesse 

Ayesha Khwajazada bød Birger Hesse, der repræsenterer Sammenslutningen af Idrætsforeninger i 

Gentofte (SIG), velkommen til Integrationsrådet.  

 

2. Orientering om projekt Sund Integration og Medborgerskab v/forebyggelseschef Torben H. 

D. Petersen, Claus Bøcker Pedersen, Mette Hüsig Jespersen og Kirstine Sofie Schlawitz.   

 

På møde den 10. december 2015 anmodede Integrationsrådet Forebyggelse & Sundhedsfremme om 

efterfølgende at orientere om ovennævnte projekt, der er afholdt i 2016. Torben H.D. Petersen, 

Claus Bøcker Pedersen, Mette Hüsig Jespersen og Kirstine Sofie Schlawitz gennemgik på 

indeværende møde en række plancher om projektet. Plancherne er efterfølgende udsendt til rådets 

medlemmer.  

 

Projektet havde til formål at udvikle og etablere et bæredygtigt sundhedsfremmende tilbud for 

kommunens flygtninge ved at skabe kendskab, viden og kompetencer til at etablere eller opretholde 



 2 

en sund livsstil i en dansk kontekst. Projektet havde fokus på kost, fysisk aktivitet og sociale 

relationer, og på at skabe link mellem flygtningene og de øvrige borgere i kommunen.  

 

Projektdeltagerne var unge, mandlige flygtninge, der deltog i en række aktiviteter, herunder 

madlavning og ekskursioner, samt orientering om danske forhold.  

 

Projektet var generelt forløbet godt med enkelte udfordringer. Hvis projektet iværksættes på ny, bør 

der foretages enkelte justeringer.   

 

Integrationsrådet roste projektet. Der blev spurgt, om der under projektet havde været en generel 

drøftelse af seksualitet Forebyggelse & Sundhedsfremme oplyste, at der ikke havde været en sådan 

drøftelse, men alene om homoseksualitet i forbindelse med Copenhagen Pride. På spørgsmålet om 

der havde været en drøftelse af stoffer oplyste Forebyggelse & Sundhedsfremme, at der alene havde 

været en drøftelse af alkohol. 

 

Ayesha Khwajazada takkede afslutningsvist Forebyggelse & Sundhedsfremme for orienteringen.   

 

3. Opfølgning på Integrationsrådets seminar den 11. februar 2016  

Plancher fra Integrationsrådets seminar den 11. februar 2016 og mødet 31. marts 2016 var udsendt 

med dagsordenen. Der blev oplyst og besluttet følgende vedrørende de enkelte aktivitetsforslag:  

 Det blev besluttet, at forslaget om en ambassadørgruppe kobles sammen med dialogmøde-

forslaget.  

 Det blev foreslået, at der laves et opslag i Netværkshuset om, hvornår dialogmøderne bliver 

afholdt. En mulighed er sidste søndag hver måned.  

 Vedrørende aktivitetsforslaget om kaffebord blev det foreslået at afholde dette i Sprogcenter 

Hellerup.  

 Der blev desuden orienteret om status på aktivitetsforslagene filmprojekt, fritidsliv, 

sundhedsrådgivning samt fra facebookgruppen.     

 

4. Orientering fra opgaveudvalget vedrørende flygtninge 

Helene B. Rasmussen orienterede om, at Ayesha Khwajazada og en direktør fra IKEA havde 

præsenteret opgaveudvalgets anbefalinger for Kommunalbestyrelsen på møde den 29. august 2016. 

Kommunalbestyrelsen vedtog anbefalingerne enstemmigt. Anbefalingerne skal efterfølgende 

forelægges kommunens Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg med henblik på en drøftelse af 

iværksættelse af de enkelte anbefalinger.  

 

Isak Isaksen, der har været medlem af opgaveudvalget, oplyste at han havde været glad for arbejdet 

i opgaveudvalget. Han nævnte i den forbindelse, at han fandt det positivt, at politikerne havde fået 

mere viden om, hvad der rører sig, ligesom de øvrige medlemmer af udvalget havde fået mere 

indsigt i de bindinger, politikerne kan være underlagt.    

 

5. Orientering om integrationsprojektet Kvinder for kvinder v/Amneh Hawwa  

Amneh Hawwa orienterede om arbejdet i foreningen Danish Palestinian Women 

Organization/Dansk Palæstinensisk Kvinde Organisation (Dapawo), som hun er forkvinde for. 

Foreningen blev dannet i 2013. Den har bl.a. som formål at støtte palæstinensiske kvinder i 
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Palæstina og Danmark til at få bedre livsvilkår. Dapawo yder dog også støtte til flygtninge med 

ikke-palæstinensisk baggrund.  

 

Aktuelt mødes 8 kvinder med palæstinensisk baggrund og 8-9 kvinder med dansk baggrund i 

foreningen. Det har været en udfordring at finde egnet mødetidspunkt, men er besluttet at afholde 

møder m.v. på søndage. Der afholdes skiftevis udflugter og møder. Helleruplund Kirke har stillet 

sine menighedslokaler til rådighed for Dapawo. Aktuelt arbejdes der på ansøgninger om tilskud fra 

forskellige organisationer m.v.  

 

Forvaltningen foreslog, at Gentofte Lige Nu bliver spurgt, om de vil lave en artikel om foreningen.  

Integrationsrådet var enig heri, og anmodede sekretæren kontakte Gentofte Lige Nu herom.  

 

6. Orientering om 2- og 3-partsaftaler samt ændringer i ydelsessats i 

introduktionsprogrammet v/jobcenterchef Bo Sund 

Punktet blev udsat til næste møde.  

 

7. Eventuelt 

Ayesha Khwajazada oplyste, at der afholdes et borgermøde om flygtninge den 7. september kl. 

18.30 på Rådhuset. Integrationsrådet har fået en stand til mødet. Det blev besluttet, at Ayesha 

Khwajazada og Kosna Savage repræsenterede rådet i standen.   

 

Kosna Savage oplyste, at hun først sent havde fået information om Velkomstfesten i 2016. Hun 

spurgte, om rådets medlemmer i øget grad kan få besked om arrangementer m.v. Det blev aftalt, at 

medlemmerne indbyrdes er opmærksomme på at informere rådet om relevante emner via e-mails til 

rådets sekretær. Sekretæren videresender herefter til hele rådet.  

 

Kosna Savage oplyste endvidere, at hun ønskede at blive inddraget mere i den interne og eksterne 

kommunikation mellem rådets formand og Gentofte Kommune, og i kommunikationen mellem 

formanden og andre (eksterne) organisationer og samarbejdspartnere. Dette ønske bundede i, at hun 

i sin stilling som næstformand har ansvaret for at følge op på situationer eller overtage, hvis 

formanden ikke har mulighed herfor, eksempelvis ved velkomstfester, julearrangementer, og interne 

og eksterne møder. 

 


