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Referat af Integrationsrådets møde onsdag den 8. februar 2023 
 

Til stede:  
• Halima El Abassi, flygtninge-/indvandrerrepræsentant, forperson 

• Ummukhultum Yahya Hamyar, flygtninge-/indvandrerrepræsentant, næstforperson 

• Zara Yahyai Jensen, flygtninge-/indvandrerrepræsentant 

• Kosna Savage, flygtninge-/indvandrerrepræsentant 

• Amneh Hawwa, flygtninge-/indvandrerrepræsentant 

• Jeanne Lentz, Netværkshuset, Dansk Flygtningehjælp 

• Ellen Margrethe Andersen, Netværkshuset, Dansk Flygtningehjælp  

• Fatima Gustafsson, erhvervslivet i Gentofte 

• Ulrik Hesse, Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte (SIG) 

• Alexandra Liv Vest Løvdal, dagtilbudsområdet 

• Søren B. Heisel, Kommunalbestyrelsen  

• Anton Brüniche-Olsen, Kommunalbestyrelsen 

Fra forvaltningen: 

• Kasper Tange Jørgensen, Borger, Erhverv, Beskæftigelse og Integration, Social & Sundhed 

• Ida Juhler, Stab & Udvikling, Social & Sundhed (sekretær) 

Gæster 

• Paula Guerrero Mieres, leder i dagtilbuddet Trekløveren.  

• Sofie Westergaard Noack, leder i dagtilbuddet Trekløveren 

• Kristoffer Kaack, facilitator på opgaveudvalg 

Afbud:  

• Helia Azkia, flygtninge-/indvandrerrepræsentant 

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

• Michael Dall, Håndværkerforeningen 

• Ane Palsberg, skoleområdet  

 

1. Tema: Tema: Integration af børn i dagtilbud 
Halima El Abassi, forperson for Integrationsrådet bød velkommen til de to gæster, Paula og Sofie fra 

dagtilbuddet Trekløveren, som var inviteret til at fortælle om deres arbejde med at modtage børn 

med anden etnisk baggrund end dansk i tre daginstitutioner, som tilsammen kaldes ”Trekløveren”. 

 

2. Opgaveudvalg Uddannelsesvejledning – unges frie uddannelsesvalg  
Kristoffer Kaack, som er facilitator for opgaveudvalget, præsenterede, hvordan 

uddannelsesvejledningen foregår i dag, hvilke ungdomsuddannelser unge i Gentofte søger og om 

opgaveudvalgets opgaver. 

Integrationsrådet havde følgende bemærkninger og ideer til opgaveudvalget: 

• Der var generelt opbakning til, at forældre skal inddrages i mere uddannelsesvejledningen. 
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Mange forældre – også med minoritetsbaggrund – ønsker, at deres børn skal tage en lang, 

videregående uddannelse, fx som læge, jurist eller ingeniør. Det handler bl.a. om prestige og løn. 

Hvis forældrene får indsigt i hvor god løn man også kan få med en erhvervsuddannelse, fx inden 

for håndværk, vil flere forældre sandsynligvis bakke op om, at de unge tager en 

erhvervsuddannelse.  

• Det blev bemærket, at det kan være en fordel at inddrage lærerne mere i 

uddannelsesvejledningen, fordi unge med minoritetsbaggrund i højere grad har tillid til dem 

(fordi de kender dem) end til en uddannelsesvejleder, som de ikke har samme relation til. 

• Rollemodeller og forbilleder: Der skal være rollemodeller og forbilleder for unge, som ikke søger 

gymnasiet. Studenterne kører i hestevogn, men hvornår hylder vi de unge, som har taget en 

erhvervsuddannelse? Gentofte Skills er et godt eksempel på, at viser unge andre 

beskæftigelsesmuligheder. 

• Søgningen til erhvervsuddannelser kan styrkes ved at styrke de praktiske fag i folkeskolen 

(Håndværk og Design) og ved at styrke erhvervspraktikken i folkeskolen, gerne ved at alle unge 

er af sted i praktik i den samme periode, så de kan dele deres oplevelser og samtidig lade 

praktikken indgå i et samlet læringsforløb. 

• Tillid og trivsel: En del unge med anden etnisk baggrund, særligt drenge, kan have det svært med 

skole og uddannelse, fordi de mistrives og mangler gode netværk.  

 

3. Planlægning af arrangement om integration i Gentofte Kommune tirsdag d. 28. 

marts 2023, kl. 17-20 i Byens Hus 
Halima og Ummy fortalte, om ønsket om at invitere bredt ud til at arrangement, der bl.a. skal handle 

om den gode integration og levere inspiration og ideer. Der skal tage udgangspunkt i 3-4 temaer 

med oplæg og gruppearbejde, samt opsamling til rådet, så der er noget at arbejde videre med. Zara, 

Ummy og Halima mødes til to arbejdsgruppemøder for at planlægge arrangementet. Det sker 

onsdag den 15.2. og mandag den 27.2. Begge dag kl. 16-17 på rådhuset. Andre interesserede fra 

rådet, der vil være med i forberedelserne, er velkommen til at melde sig. Giv besked til sekretæren.  

 

4. Orientering om modtagelse af flygtninge i kommunen 
Gentofte Kommune har foreløbig modtaget 421 opholdstilladelser på fordrevne fra Ukraine, hvoraf 

størstedelen er midlertidigt boligplaceret i kommunen, mens der stadig er et mindre antal, som bor 

privat eller på døgninstitution, fordi de er ankommet uden familie. Ca. 50 ukrainere er udrejst af 

kommunen. Af borgere i alderen 16-66 år, som står til rådighed for arbejdsmarkedet, er 65 procent i 

beskæftigelse. Tallet på landsplan er 58 procent og for hovedstadsområdet 61procent. 

Gentofte Kommune er i dialog med Gentofte Hospital, der arbejder på to projekter: Det ene er med 

16 iranere, som er uddannet sygeplejersker fra hjemlandet, og som fortiden er i gang med 

danskuddannelse, før de kan få autorisation til at arbejde med deres uddannelse i Danmark. 

Formålet er, at de bliver ansat ufaglært ind til de senere, kan få godkendt deres uddannelse af 

Styrelsen for patientsikkerhed. 

Det andet projekt drejer sig om at ansætte sygeplejersker fra Ukraine i ufaglærte stillinger, som en 

slags ”runnere”, samtidig med at de modtager danskundervisning. Der er ikke præcedens for, at 

ukrainske sygeplejersker får godkendt deres uddannelse i Danmark, hvorfor der på kort sigt ikke kan 

forventes at de kan ansættes som i stillinger som sygeplejersker. Hvis krigen trækker ud, kan der på 

sigt ses på uddannelsesmæssig opkvalificering ved merit. 
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Begge projekter skal godkendes i Direktionen på Gentofte Herlev Hospital. Projekterne bliver 

fremlagt om en måneds tid. 

 

5. Eventuelt 
Amne fortalt, at der kommer til at være en masse spændende kulturelle aktiviteter klørdag den 10. 

juni kl. 10-20 Byens Hus som led i kommunens Kultur og Festdage.   

Amneh orienterede om, at Danish Palestinian Women Organization, DAPAWO sammen 

Netværkshuset er ved at søge midler til et borgerdrevet haveprojekt ved Netværkshuset under ”Vi 

gror sammen” Nordea-fonden.  

 

 

20. februar 2023/Ida Juhler 

 


	Referat af Integrationsrådets møde onsdag den 8. februar 2023
	Til stede:
	Fra forvaltningen:
	Gæster
	Afbud:

	1. Tema: Tema: Integration af børn i dagtilbud
	2. Opgaveudvalg Uddannelsesvejledning – unges frie uddannelsesvalg
	3. Planlægning af arrangement om integration i Gentofte Kommune tirsdag d. 28. marts 2023, kl. 17-20 i Byens Hus
	4. Orientering om modtagelse af flygtninge i kommunen
	5. Eventuelt


