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Integrationsrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat af Integrationsrådets møde tirsdag den 18. september 2018 

 
Til stede:  

 Ayesha Khawajazada, flygtninge-/indvandrerrepræsentant, formand  

 Kosna Savage, flygtninge-/indvandrerrepræsentant, næstformand 

 Sahar Barkand, flygtninge-/indvandrerrepræsentant 

 Hamdi Abdirisak, flygtninge-/indvandrerrepræsentant 

 Zakir Hussain Shahoo, flygtninge-/indvandrerrepræsentant 

 Isak Isaksen, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte 

 Ellen Margrethe Andersen, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte 

 Birger Hesse, Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte (SIG) 

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 

 Ida Juhler, Social & Sundhed (referat) 

Afbud:  

 Soleiman Gafuri, flygtninge-/indvandrerrepræsentant 

 Pernille-Leeloo Ottosen, Børneområdet  
 

1. Velkomst  

Ayesha Khawajazada, formand for Integrationsrådet, bød velkommen til mødet og præsenterede 
dagsordenen.  

 

2. Opsamling på seminar i juni  

Ayesha Khawajazada præsenterede dokumentationen fra seminaret, som også var udsendt sammen 
med dagsordenen. På baggrund af drøftelserne på seminaret har formandskabet besluttet, at der 
skal være færre lange oplæg på møderne og mere tid til at tale sammen i mindre grupper. Møderne 
vil derfor fremover være sammensat af: 

 Punkt, der orienterer om kommunens opgaveudvalg, status på modtagelse af flygtninge og 
familiesammenførte samt diverse henvendelser, møder, arrangementer og lovgivning, som 
er relevante at orientere rådet om. Tid: Højst en halv time. 

 Tema med kort oplæg og derefter arbejde med spørgsmål og debat i mindre grupper. 
Temaer for dagens møde var en præsentation af kommunens modtagelse af flygtninge. Til 
december er programsat familiesammenføring og hvordan, der arbejdes med det. Tid: 
Gerne en time. 

 Evt. lille hjemmeopgave, som skal indgå i det kommende møde. 

Der var tilslutning til formandskabets forslag til kommende mødestruktur.  

I opsamlingen om ideer, opgaver og temaer til rådet fremgår det, at det kunne være en ide, at lave 
en slags messe om breddeidræt og foreningsliv. Hertil orienterede Isak, at Frivilligcenter Gentofte er 
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i gang med en projekt, ”Kom på banen”, der tager kontakt til kommunens foreningerne med henblik 
på at gøre dem opmærksomme på kommunens nye borgere og tilbyde støtte og vejledning, når fx 
flygtninge, ønsker at være medlem i en idrætsforening. Katja, der er medlem af kommunens 
Folkeoplysningsudvalg, gjorde opmærksom på, at Frivilligcenteret gerne må orientere udvalget om 
deres indsats, da udvalget evt. kan være med til at hjælpe initiativerne på vej.  

 

3. Orientering om integration 

 Opgaveudvalg: 
Kommunalbestyrelsen har fem igangværende opgaveudvalg, som handler om følgende: 

o Arkitektur i Gentofte 
o Detailhandel 
o En ny udskoling – MIT Campus Gentofte 
o Indretning af ungdomsboliger 
o Vi skaber sammen. Opgaveudvalget vil senere på efteråret rekruttere medlemmer. 

 Kort status på modtagelse af flygtninge: 
Kvoteåret løber fra marts til marts. I år er kommunen blevet bedt om at være parat til at 
modtage 24 flygtninge. Siden marts i år og til og med oktober har kommunen modtaget 12 
flygtninge. En overvejende andel af de modtagne flygtninge kommer fra Iran. 

 Henvendelse fra integrationsrådet i Lyngby-Taarbæk Kommune om samarbejde: 
I sidste politiske periode arbejdede integrationsrådene i Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Furesø 
og Gentofte kommuner sammen på tværs, hvor der bl.a. blev udvekslet erfaringer og ideer, 
som der kunne arbejdes videre med. Lyngby-Taarbæk har sendt en henvendelse med 
henblik på at fortsætte samarbejdet, som vil bestå af et årligt møde for alle medlemmerne 
fra de fire integrationsråd samt en halvårligt møde for formandskaberne. Formandskabet 
indstiller til at rådet indgår i dette arbejdet. Det blev godkendt. 

 Valg af repræsentant til Rådet for Etniske Minoriteter: 
Kosna Savage blev valgt til at repræsentere rådet, og Hamdi Abdirisak blev valgt som 
suppleant. 

 

4. Tema: Modtagelse af flygtning i Gentofte Kommune – hvordan foregår det? 

Bo Sund, Jacob Berger Strønæs og Ida Juhler præsenterede et oplæg om, hvordan kommune har 
tilrettelagt modtagelse af flygtninge i kommunen. Oplægget er vedlagt referatet. 

Herefter var der gruppearbejde om følgende spørgsmål: 

 Hvordan har du oplevet at komme til Gentofte Kommune? 

 Hvordan kan vi forbedre modtagelsen af flygtninge?  

 Har du nogle gode råd til kommunen? 

De to grupper præsenterede deres pointer, som bl.a. handlede om følgende: 

 Det var bedre i de gamle dage, hvor der var mere tid til at tage imod flygtninge og hjælpe 
dem tilrette i kommunen.  

 Der er stadig behov for større fleksibilitet, når en flygtning eller familie ankommer. 

 Der er behov for bedre mentorer, som kan understøtte integrationen. Mentorerne skal ikke 
være en del af myndigheden. 

 Det er vigtigt, at der ydes professionel støtte og indsats i de familier, som har vanskeligheder 
og udfordringer. Det kan frivillige ikke håndtere.  

 Det er behov for at få bedre overblik over processen og indsatserne, når en flygtning får 
familiesammenføring. (Familiesammenføring er tema for mødet i december). 
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 Hvis man ankommer med børn om sommeren, kan det føles meget ensomt, da man skal 
vente på fx aktiviteter for børn.  

 Som nyankommen har man mange spekulationer, som bl.a. handler om hvad der foregår i 
hjemlandet, og det kan påvirke ens humør, motivation og koncentration. 

 Hvordan kan vi som kommune og i Integrationsrådet bruge erfaringer fra andre flygtninge i 
modtagelsen af nye flygtninge? Fx til at afstemme forventninger og afklare mål for ens 
ophold i Danmark. 

Hjemmeopgave til mødet den 3. december: 

Alle medlemmer af Integrationsrådet blev opfordret til at tale med 1-3 flygtninge for at høre dem, 
hvor de har oplevet som godt ved ankomsten til kommunen, og om de har nogle gode råd til, 
hvordan kommunen kan gøre det bedet i fremtiden.  

 

5. Integrationsrådets julearrangement søndag den 2. december i rådhusets kantine. 

Ayesha og Kosna fortalte om Integrationsrådet store julearrangement, som hvert år besøges af ca. 
100 flygtninge og indvandrere – både børn og voksne. Netværkshuset hjælper med at bage kager fra 
forskellige lande, der er juleklip og særlig underholdning for børn. Der er brug for en lille 
arbejdsgruppe, som kan lave invitation, fordele opgaver og deltage på dagen. Medlemmerne 
opfordres til at melde dig til arbejdsgruppen, som derefter vil indkalde et kort møde. Interesserede 
kan skrive til sekretæren for Integrationsrådet, Ida Juhler, mail iju@gentofte.dk senest den 1. 
november 2018. 

  

6. Eventuelt 

 Ayesha Khawajazada gjorde opmærksom på, at der er en omtale af Integrationsråde i den 
seneste udgave af Gentofte Lige Nu. Der er også en artikel om Netværkshuset. Bladet blev 
omdelt til medlemmerne. 

 Isak Isaksen orienterede om, at Netværkshuset har inviteret generalsekretær Christian Friis 
Bach, Dansk Flygtningehjælp, på besøg, hvor han vil holde oplæg om flygtningehjælpens 
arbejde i Danmark og ude i verden. Det sker mandag den 29. oktober kl. 19. Alle er 
velkomne. 

 Bo Sund orienterede om, at kommunen deltog med en workshop om robuste overgange for 
unge flygtninge til voksenlivet på KL Integrationstræf den 17. september. 

 Næste møde i Integrationsrådet er mandag den 3. december kl. 17-19 på rådhuset. 

 

 

Ida Juhler 

9. oktober 2018 

mailto:iju@gentofte.dk

