
Integrationsrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Integrationsrådets møde den 12. december 2013. 

 

Deltagere:  
Maja Mølholm, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte, formand 

Amneh Hawwa, flygtninge-/indvandrerepræsentant 

Ellen Margrethe Andersen, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte 

Niels Henrik Kromann, Børnerådet 

Jeanette Guldhammer Rasmussen, Skolerådet 

Erik Hamre, Handelsstandsforeningen 

Hanne Grønne Leth, SIG (Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte) 

 

Gæster:  

Sawsan Aref 

 

Fra forvaltningen m.v.: 

Jacob Berger Strønæs 

Karl Bøtker (referent) 

 

Afbud: 

Ayesha Khwajazada, flygtninge-/indvandrerepræsentant, næstformand 

Kirsten Kierkegaard, Kommunalbestyrelsen 

Anne Hjorth, Kommunalbestyrelsen  

 

Fraværende: 

Ingen 

 

1. Status på Integrationsrådets funktionsperiode 2010-2013 

Integrationsrådet gjorde status på funktionsperioden primært med udgangspunkt i de initiativer, 

Gentofte Kommune m.fl. har taget i relation til de 4 anbefalinger, som rådet har afgivet til 

Kommunalbestyrelsen.  

 

Anbefaling vedrørende sundhedsplejeområdet m.v.:  
Karl Bøtker orienterede om, der har været givet et tilbud til danske og udenlandske mødre på 

barselsorlov om at deltage i mødregrupper, men kun få mødte op. Det er Sundhedsplejens erfaring, 

at de udenlandske mødre har meget forskellige baggrunde og behov. For så vidt angår flygtninge er 

mange knyttet til Netværkshuset samt Sprogskole Hellerup, og får netværk der. Mange har udtrykt 

bekymring over at mødes med andre flygtninge, ligesom nogle mødre ikke ønsker at mødes med 

landsmænd, f.eks. fra lande med borgerkrig. Sundhedsplejen opfordrer alle familier, der forstår lidt 

dansk, til at komme til arrangementer i kirker, biblioteker m.v.  

 

Med hensyn til aflastning af enlige mødre med flygtningebaggrund, har Gentofte Børnevenner 

forsøgt at etablere et bedsteforældrekorps, der bl.a. kunne fungere i forhold til denne gruppe. Det 

har imidlertid været en udfordring at finde tilstrækkeligt med frivillige.  
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Amneh Hawwa oplyste, at der har været undervisning i kroppens funktioner og forebyggelse af 

sygdom i Netværkshuset.  

  

For så vidt angik rådets anbefaling om yderligere at styrke breddeidræt med henblik på at tiltrække 

kvinder og mænd med flygtninge- og indvandrerbaggrund, oplyste Jacob Berger Strønæs, at 

kommunen ikke har iværksat et særskilt idrætstilbud til flygtninge ud over projektet Sund Sammen 

(jf. referatet af Integrationsrådets møde den 31. oktober 2013). Der ydes akut kontingentstøtte til 

fritidsaktiviteter for børn og unge med flygtninge/indvandrerbaggrund. Dette gøres i samarbejde 

med foreninger og vejleder i ViTo. Samtidig finansierer Idræts- og bevægelsespolitikken at en 

mentor i ViTo aktivt kan motivere og ledsage unge til idrætsaktiviteter i det lokale foreningsliv. 

 

Anbefaling vedrørende tosprogede elever i folkeskolen: 

Jacob Berger Strønæs oplyste, at Børn, Unge og Fritid er opmærksom på at arbejde med de 

forskellige forslag i denne anbefaling, men at arbejdet p.t. er udfordret af implementeringen af 

skolereformen. Maja Mølholm anførte, at hun fandt det positivt at kommunen overvejer om noget af 

fagundervisningen kan foregå på modersmål. Amneh Hawwa foreslog, at modersmålsundervisning 

starter i 6.-7. klasse. Maja Mølholm anførte, at kommunen bør have stort fokus på koordinering i 

kontaktpersonsprojektet. 

 

Anbefaling vedrørende boliger: 

Maja Mølholm anførte, at det er vigtigt at kommunen gør flygtninge opmærksomhed på 

vigtigheden af, at blive opskrevet til almen bolig. Karl Bøtker oplyste, at kommunens boligsociale 

medarbejdere, der yder hjælp til nyankomne flygtninge, har fokus på at give information om 

vigtigheden af hurtigt at lade sig opskrive, da der er venteliste.  

 

Karl Bøtker oplyste i forhold til generelle tiltag på boligområdet, at der siden 2011 har pågået en 

renovering af kommunens ejendomme, samt at det er blevet besluttet at der skal opføres almene 

familieboliger i tilknytning til Bank Mikkelsens Vej-området.    

 

Anbefaling vedrørende arbejdsmarkedsområdet: 

Denne anbefaling var sendt til Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR). Ellen Margrethe Andersen 

orienterede om, at der i LBR er gjort en stor indsats til at få flygtninge og indvandrere i arbejde. P.t. 

bliver det interessant at se, hvad kontanthjælpsreformen kommer til at indebære, herunder for de 

unge under 30 år, der er uddannelsesparate, da de vil få en lavere ydelse end idag. Dette vil nok 

blive reformens største udfordring. Kommunen er ved at planlægge nytteaktivering via jobs i 

kommunen. Ellen Margrethe Andersen anførte i den forbindelse, at der bør være fokus på den 

enkeltes uddannelsesmæssige baggrund ved fastlæggelsen af de opgaver, der indgår i pågældendes 

nytteaktivering.  

 

 

2. Integrationsrådets årsredegørelse for 2013 

Årsredegørelsen blev godkendt.   
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3. Integrationsrådsvalget februar 2014 

Maja Mølholm oplyste, at hun havde kendskab til 5-6 personer, der ønsker at opstille som 

kandidater til det kommende valg af flygtninge- og indvandrerrepræsentanter. Hun opfordrede alle 

til at være opmærksomme på mulige kandidatemner.  
 
 

4. Julearrangementet den 1. december 2013 

Maja Mølholm og Jeanette Guldhammer Rasmussen orienterede om, at arrangementet, der som de 

foregående år var blevet afholdt i rådhusets kantine, var forløbet fint. Det var særlig positivt, at der 

deltog væsentlig flere børn i førskolealderen end i de forrige års julearrangementer. De opfordrede 

samtidig til, at det kommende råd fortsætter med at afholde dette arrangement.  

 

 

5. Budget 2013   

Karl Bøtker oplyste, at der resterede ca. 9.400 kr. af Integrationsrådets budget for 2013.  

 

 

6. Eventuelt 

Karl Bøtker oplyste, at Kommunalbestyrelsen på sit konstituerende møde den 2. december 2013 har 

udpeget Bente Frimodt-Møller og Anne Hjorth som medlemmer af Integrationsrådet i den 

kommende funktionsperiode 2014-2017. Karl Bøtker oplyste videre, at forvaltningen primo 2014 

vil tage kontakt til formændene for de foreninger m.v., der er repræsenteret i rådet, med anmodning 

om udpegning af medlemmer til Integrationsrådet for funktionsperioden 2014-2017.   

 

Maja Mølholm orienterede om, at hun har kontaktet Håndværkerforeningens formand, Erik Frikke. 

Erik Frikke havde oplyst, at Håndværkerforeningens bestyrelse ville drøfte foreningens fortsætte 

repræsentation i Integrationsrådet på bestyrelsesmøde i uge 52, 2013. Det blev foreslået, at 

Integrationsrådet tilbyder Håndværkerforeningens bestyrelse at blive orienteret om rådets arbejde.   

Medlemmerne takkede afslutningsvist hinanden for et godt samarbejde i rådets funktionsperiode 

2010-2013.  


