Referat af Integrationsrådets møde tirsdag den 18. februar 2020
Til stede:









Ayesha Khawajazada, flygtninge-/indvandrerrepræsentant, formand
Kosna Savage, flygtninge-/indvandrerrepræsentant, næstformand
Hamdi Abdirisak, flygtninge-/indvandrerrepræsentant
Zakir Hussain Shahoo, flygtninge-/indvandrerrepræsentant
Pernille-Leeloo Ottosen, børneområdet
Ane Palsberg, skoleområdet
Michael Dall, Håndværkerforeningen
Ellen Margrethe Andersen, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte

Fra Kommunalbestyrelsen:


Søren Heisel, Kommunalbestyrelsen Katja S. Johansen, Kommunalbestyrelsen

Fra forvaltningen:



Bo Sund, Social & Sundhed
Jacob Berger Strønæs, Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid

Afbud:





Sahar Barkand, flygtninge-/indvandrerrepræsentant
Soleiman Gafuri, flygtninge-/indvandrerrepræsentant
Katja S. Johansen, Kommunalbestyrelsen
Ida Juhler, Social & Sundhed (referat)

1. Velkomst og siden sidst
Pernille-Leeloo er ikke længere formand for Gentofte Hospitals Vuggetue, og der skal derfor
findes en ny repræsentant for børneområdet. Arbejdet er sat i gang.
Zakir fortalte, at han skal flytte ud af kommunen, og at mødet var det sidste for hans
vedkommende. Han takkede for nogle gode møder og dialoger i rådet. Eftersom der var
fredsvalg, det vil sige, at der var præcis 6 flygtninge-/indvandrerkandidater til
Integrationsrådet i 2018, så vil rådet ikke blive suppleret med en ny repræsentant.

2. Orientering om integration


Opgaveudvalg: Status på afsluttede og igangværende opgaveudvalg er som følger:
Afsluttede opgaveudvalg
o Det internationale Gentofte. Afsluttede november 2019
o Vi skaber sammen. Afsluttede december 2019
Igangværende opgaveudvalg
o Byens Hus – Vi skaber sammen. Afslutter februar 2020.
o Innovative transportformer. Afslutter maj 2020
o FN’s 17 verdensmål i Gentofte. Afslutter juni 2020.
o Det grønne Gentofte. Afslutter august 2020.
o Unges sundhed og trivsel. Afslutter september 2020
o En times motion om dagen. Afslutter november 2020.
o Flere i ordinært arbejde eller uddannelse. Afslutter september 2020. Her var der
en god og konstruktiv dialog om udvalgets arbejde, og særligt om kvinder og
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integration, der bl.a. omfattede et historisk tilbageblik og et kig ud i fremtiden og
hvad der mere målrettet kan gøres for at bringe ledige kvinder tættere på
arbejdsmarkedet.
Kommende opgaveudvalg
o Fremtidens boligformer for seniorer
o Bibliotekernes videres udvikling som lokale kulturhuse
o Udnyttelse af det fysiske rum til fællesskaber
o Ny svømmehal ved Kildeskovshallen er udsat pga. evt. fredningssag.
Alle medlemmer af tidligere opgaveudvalg er inviteret til møde i rådhushallen den 25.
februar 2020, hvor der vil blive gjort status over udvalgenes anbefalinger. Mange
deltagere i arbejdsgrupper under opgaveudvalg ønsker også at få orientering om fremdrift
og resultaterne af opgaveudvalgene. Der er ikke på nuværende tidspunkt en systematisk
praksis for det. Deltagere i tidligere arbejdsgrupper er altid velkommen til at kontakte
kommunen, fx vi de medarbejdere, som de har modtaget invitationer fra.


Kort status på modtagelse af flygtninge i kommunen. På 2019-kvotens 18 flygtninge har
kommunen reelt modtaget 11; 8 mænd og 3 kvinder. Der er kommet 9 personer til
kommunen til familiesammenføring. På 2020-kvoten skal kommunen modtage 7
flygtninge.

3. Præsentation af de foreløbige anbefalinger fra opgaveudvalget om FN’s
verdensmål i Gentofte ved konsulent Maria Maarbjerg
Integrationsrådet blev orienteret om arbejdet i opgaveudvalget FN’s verdensmål i Gentofte og
bidrog med deres betragtninger om, hvordan kendskab, engagement og handling bedst kan
udbredes til Integrationsrådets målgruppe. Væsentlige pointer var her, at viden om
klimansvarlig adfærd skal kommunikeres visuelt og gøres så lettilgængelig og konkret som
mulig, så det bliver nemt at træffe klimaansvarlige valg uanset livssituation. Integrationsrådet
viste interesse for at blive orienteret om og inddraget i den fremtidige implementering af
opgaveudvalgets anbefalinger, fx med aktiviteter målrettet Netværkshusets brugere.

4. Opgaveudvalget ”En times motion om dagen” kommer på besøg ved
idrætskonsulenterne Anna Alsing Friberg og Mia Schlichtkrull de Richelieu.
Integrationsrådet blev orienteret om, at opgaveudvalget skal bidrage til at styrke kommunens
indsat med en times motion dagligt. Målgrupperne er unge mellem 13-19 år, forældre og
seniorer. Motion skal forstås bredt, og kan således være alt fra havearbejde og cykelturen til
arbejde, til at dyrke sport i sin fritid. Herefter fik medlemmerne mulighed for at komme med
input og forslag til udvalgets videre arbejde med anbefalinger. Input og forslag handlede om:
 Børn skal introduceres tidligt til bevægelse i fritiden, og derved også deres forældre, som
skal forstå foreningslivet/de organiserede fritidsaktiviteter. Tænk i mødregrupper og
sundhedsplejersker samt dagtilbud, som kan tage på tur til foreninger (og invitere
forældre med).
 Husk bevægelse i skolen. Det har været et ønske at integrere mere bevægelse i
skoledagen siden 2012 og trods skolereform er der langt til målet. Det er stadig relevant at
skabe fokuserede indsatser i skolen.
 Foreninger ind i idrætsundervisningen og husk efterfølgende kommunikation til forældre
for at understøtte skridtet fra den første kontakt til besøg i foreningen.
 Oplysning: Kvinder skal have kendskab til kroppen – de forskellige sundhedsgevinster ved
bevægelse og at ømhed efter motion ikke er farligt.
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Benyt de forskellige indgange, som nye borgere har til kommunen, til at vejlede om
idræts- og fritidsmuligheder.
Økonomi kan være en barriere for mange. Dels kan det være afskrækkende at skulle binde
sig til et års medlemskab, dels kan det lægge beslag på en stor del af en families budget.
Udgifter til kontingenter i Gentofte ligger mellem 2.-4.000 kr. pr. år (Ridning frataget), og
dermed er udgifter til fritidsaktiviteter noget højere end landsgennemsnittet.
Synliggør muligheden for at få kontingentstøtte via Fritidspas
https://www.gentofte.dk/fritidspas
Tilbyd længere prøveordninger, med mulighed for at shoppe rundt mellem idrætstilbud.
Synliggør idrætsaktiviteter, som familier kan gøre sammen, rundbold, høvdingebold,
forældre-barn gymnastik m.m.

5. Anbefalinger fra opgaveudvalget ”Vi skaber sammen” – hvordan kan
Integrationsrådet bruge dem?
Efter en kort præsentation af principperne, som i overskrifter lyder: Lytter først, bygger bro,
skaber fremdrift, gør det nemt, fastholder virkelyst og tydlige ramme, var der gruppearbejde
om principperne, og om hvordan de kan være med til at skabe endnu bedre møder i rådet. Her
kom det bl.a. frem at:
 Principperne om: Lytte til hinanden og tydelige rammer blev fremhævet.
 Det er en god ide at forberede rådet på, hvor dybt man går ned i de enkelte
dagsordenspunkter. Rådet vil gerne inddrages på den lange bane, så de understøtter de
oplæg, der måtte være med data fra virkeligheden, fx hvor mange tosprogede børn går til
fritidsaktivitet.
 Hvis der behandles et emne på mødet, som er et kerneområde for fx et af medlemmerne,
så vil det være hjælpsomt, hvis vedkommende på forhånd blev gjort særligt opmærksom
på det, så vedkommende kan give konstruktiv feedback på mødet.
 Der er brug for god tid til store emner, opfølgning og overblik over hvad vi som råd har
opnået.
 For mange emner på dagsorden, det kan bliver for uoverskueligt, og der er ikke tid til at
fordybe rådet i emnerne.
 Det kunne være en ide, at udarbejde et grafisk årshjul for de fire år, som rådet arbejder. Et
sådan visuelt værktøj, vil kunne anvendes som en temperaturmåler på succes og
udfordringer i rådet.
 Der vil stadig være behov for at tale om, hvordan vil kan fastholde medlemmerne og deres
interesse i rådet, og hvordan vi sikrer, at rådet består i en valgperiode.
 Der er generelt behov for mere information om målgruppen for integrationsrådet.
 Lave flere aktiviteter i rådet for at skabe relation for medlemmerne i rådet.

6. Eventuelt




Næste møde: 27. maj 2020
Netværkshuset har ansat Melia Koutina Nielsen, som daglig koordinator som tiltrådte
den 1. december sidste år.
Årsmøde i Netværkshuset den 25. februar med valg til bestyrelsen.

Ida Juhler
Sekretær i Integrationsrådet
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