
Integrationsrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Integrationsrådets møde den 30. oktober 2014 

 

Deltagere:  
Eli Kassis, flygtninge-/indvandrerepræsentant, formand 

Ayesha Khawajazada, flygtninge-/indvandrerepræsentant, næstformand 

Kosna Savage, flygtninge-/indvandrerepræsentant 

Sawsan Aref, flygtninge-/indvandrerepræsentant 

Ulrik Borch, Kommunalbestyrelsen 

Ellen Margrethe Andersen, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte 

Ulla Sandbæk, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte 

Erik Hamre, Handelsstandsforeningen 

 

Fra forvaltningen: 

Thomas Bille 

Jacob Berger Strønæs 

Karl Bøtker (sekretær, referent) 

 

Afbud: 

Anne Hjorth, Kommunalbestyrelsen  

Amneh Hawwa, flygtninge-/indvandrerepræsentant 

 

Fraværende:  

Shekiba Safi, flygtninge-/indvandrerepræsentant   

Kate Skavin, SIG (Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte) 

 

1. Evaluering af seminaret den 25. september 2014  

Integrationsrådet drøftede seminaret. Der var enighed om at det var forløbet fint, og at det havde 

været en god proces.    

 

Rådet drøftede herefter om der var behov for fremtidige seminarer. Det var enighed om, at rådet bør 

holde et årligt seminar, hvor emnerne f.eks. kan være evaluering af rådets arbejde og/eller udvikling 

af nye ideer for rådets arbejde.  

 

2. Det videre arbejde – opfølgning på seminaret 

Der var med dagsordenen udsendt plancher fra seminaret, og en oversigt over emner og 

arrangementer m.v. i Integrationsrådets funktionsperiode 2010-2013    

 

Integrationsrådet drøftede hvilke emner og aktiviteter rådet vil beskæftige sig med. Der fremkom 

følgende forslag til temaemner og aktiviteter. 

 

Temaemner til Integrationsrådets møder: 

 Sundhed 

 Frivillighedsområdet 

 Børneopdragelse og forældrestøtte  
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 Kommunikation med flygtninge/indvandrere 

 Foreningslivet, herunder unges deltagelse i sportklubber 

 Uledsagede flygtningebørn 

 Orientering om ViTo-projektet.  

  

Integrationsrådet anmodede forvaltningen om at udarbejde en plan for behandling disse temaemner 

på rådets kommende møder. Det blev samtidig besluttet, at rådet bliver orienteret om ViTo på det 

første møde i 2015  

 

Arrangementer:  

 Et årligt seminar for Integrationsrådet 

 Årligt juleværksted ligesom i årene 2010-2013  

 Årlig integrationsmiddag  

 Sundhedsundervisning for flygtninge m.fl. 

 At skabe bedre kontakt mellem Integrationsrådet og dem rådet repræsenterer. Dette kan ske ved 

”kaffemøder” i Netværkshuset, eller ved samarbejde med ”ambassadører,” herunder 

flygtningekvinder, der danner bindeled mellem rådets medlemmer og flygtninge m.fl.  

 Netværksskabelse for flygtninge, dels med henblik på at øge de pågældendes muligheder for 

ansættelse, dels for at øge forældrenes opmærksomhed på vigtigheden af, at deres børn også 

skaber netværk  

 

3. Julearrangement søndag den 30. november 2014 (1. advent) – hvilke medlemmer vil 

deltage som arrangører?  

Ayesha Khwajazada oplyste, at hun gerne ville være tovholder på arrangementet. Hun spurgte, om 

andre medlemmer ville hjælpe med forberedelsen af arrangementet. Sawsan Aref og Kosna Savage 

oplyste, at de gerne ville deltage.  

 

4. Forslag til Integrationsrådets mødeplan for 2015  

Der var med dagsordenen udsendt et forslag til mødeplan. Rådet besluttedes at godkende forslaget, 

dog med den ændring, at mødet i maj måned holdes en tirsdag i Netværkshuset. Rådets sekretær 

finder en dato for dette møde.  

 

Rådet anmodede samtidig forvaltningen om at udarbejde en plan for afholdelse af møder også uden 

for Rådhuset.   

 

5. Næste møde  

Næste møde afholdes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.30-19.30 inkl. julefrokost. Mødet 

afholdes i Netværkshuset, og begynder med en rundvisning. 

 

6. Eventuelt 

Jacob Berger Strønæs orienterede om, at der samme dag var blevet holdt et orienteringsmøde ViTo 

på Rådhuset. Integrationsrådets medlemmer har tidligere været inviteret til mødet, hvor der bl.a. 

blev orienteret om resultaterne fra en evaluering af projektet. Som anført under punkt 2 ovenfor 

bliver Integrationsrådet orienteret om ViTo på det første møde i 2015.   

 


