Integrationsrådet i Gentofte Kommune

Referat af Integrationsrådets møde torsdag den 26. oktober 2017
Til stede:
 Ayesha Khawajazada, flygtninge-/indvandrerrepræsentant, formand
 Kosna Savage, flygtninge-/indvandrerrepræsentant, næstformand
 Amneh Hawwa, flygtninge-/indvandrerrepræsentant
 Ellen Margrethe Andersen, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte
 Isak Isaksen, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte
 Birger Hesse, Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte (SIG)
Fra forvaltningen:
 Helene B. Rasmussen, Social & Sundhed
 Ida Juhler, Social & Sundhed (referat)
Ikke til stede/afbud:
Anne Hjorth, Kommunalbestyrelsen
Jacob Berger Strønæs, Børn og Skole
Kirsten á Rogvi, Daginstitutionernes bestyrelser
Erik Hamre, Handelsstandsforeningen
Ulrik Borch, Kommunalbestyrelsen
Sawsan Aref, flygtninge-/indvandrerrepræsentant
Shekiba Safi, flygtninge-/indvandrerrepræsentant
Lars Hylling Axelsson, Skolebestyrelserne
1. Status på Integrationsrådets kommunikationsplan v/Ayesha Khawajazda
Den udsendte kommunikationsplan blev drøftet, herunder muligheden for at nå ud til målgruppen. Rådets
medlemmer skal hjælpe med at vedligeholde, fx Facebook og fortælle om rådet, men det nødvendigt at ét
medlem har ansvaret for det. Indtil videre har formanden ansvaret for Facebook.
Medlemmerne har ikke været til stede i rådet regelmæssigt, så det vanskeliggør sammenhæng i opgaver og
opbakning til fælles udmeldinger. Det blev drøftet, at det er en god ide, hvis Integrationsrådet er mere
synlige i Netværkshuset, fx ved fredagenes fællesspisning. Der var forslag om, at Integrationsrådet inviterer
til spisning, og ved den lejlighed fortælle om rådets arbejde og om muligheden for at stille op som kandidat
til det forestående valg til integrationsrådet. Ellen Margrethe påtog sig opgaven ved fælles spisning i
Netværkshuset fredag den 3. november at fortælle om Integrationsrådet, muligheden for at opstille som
kandidat og om det kommende julearrangement.
Integrationsrådets medlemmer opfordres til at deltage i vælgermøde i forbindelse med Kommunalvalget i
Netværkshuset tirsdag den 7. november kl. 19-21, og stille spørgsmål til kandidaterne fra partierne.
2. Tidsplan og kommunikation i forhold til Integrationsrådsvalget den 22. februar 2018 v/Ayesha
Khawajazda
Herunder fastlæggelse af aktiviteter, opgaver og ansvarlige i forbindelse med rådets julearrangement
søndag den 3. december i kantinen på Rådhuset.

Netværkshuset vil gerne stå for et arrangement – om hvordan det er at være medlem af rådet – til
kommende kandidater, med deltagelse af medlemmer fra rådet, som kan fortælle noget om rådets arbejde.
Forslag om torsdag den 14. december kl. 18.00. Ellen Margrethe koordinerer med Netværkshuset.
Udover at fortælle om valg til Integrationsrådet i Netværkshuset, var der også forslag om at tage fat i
Hellerup Sprogcenter for at fortælle om Integrationsrådet – og uddele postkort om rådet, men det skal
være efter Kommunalvalget den 21. november for ikke at forvirre.
Rådet opridsede kort betingelserne for at kunne stille op til Integrationsrådet. Nedenstående stammer fra
annonce i Villabyerne:

-

Du kan opstille, hvis du er fyldt 18 år, har fast bopæl i Gentofte Kommune, og du eller begge dine
forældre har anden etnisk baggrund end dansk og kommer fra et land uden for Norden, EU, EØS,
Schweiz, USA, Canada, Japan, New Zealand og Australien. Ønsker du at opstille, kan du læse mere
om fremgangsmåde, opstillingsfrist, kontaktoplysninger m.v. på gentofte.dk/integrationsrådsvalg.

Den 2. og 3. januar 2018 vil medlemmer fra rådet være tilgængelige i Netværkshuset et par timer hver
aften for rådgive og hjælpe evt. kandidater med opstilling.
I forhold til Integrationsrådets julearrangementet søndag den 3. december har Kosna og Ayesha nedsat en
forberedelsesgruppe og andre medlemmer af rådet er velkomne til at deltage.
3. Status på modtagelse af flygtninge i kommunen v/Ida Juhler
Ida Juhler orienterede om, at kommunekvoten for modtagelse af flygtninge er blevet justeret gennem det
sidste år fra 307 flygtninge til 201, til 126 og til nu at være 69 flygtninge, som kommunen skal modtage
inden den 1. marts 2018. Til dato er der modtaget 52 flygtninge. De kommer overvejende Afghanistan og
Iran, og er under 30 år. Der er i gennemsnit ankommet ca. 23 procent som er unge uledsagede flygtninge til
kommunen de sidste par år.
4. Status på Opgaveudvalget for integration med særligt fokus på udskoling, uddannelse og
beskæftigelse v/Kosna Savage
Kosna orienterede om det seneste møde i opgaveudvalget for integration, som fandt sted den 27.
september. Hun nævnte bl.a. at der har været en arbejdsgruppe, som havde fokus på omgangsformer på fx
arbejdspladser, og at det for nogle flygtninge er uvant, at man kan gå til sin leder, og sige, hvis man er
utilfreds. Kosna fortalte desuden om en oplægsholder, der brugte begrebet ”indlært hjælpeløshed”, som
kan hindre den enkelte i at komme videre i sit liv. Amneh, som også er medlem af udvalget, tilføjede, at hun
havde foreslået en udvidelse af begrebet til at være ”strategisk hjælpeløshed”, som hun mente havde den
fordel, at man fx fra kommunens eller lægens siden kunne arbejde mere strategisk med borgeren.
Der var et spørgsmål til forvaltningen om der er bydelsmødre, som det er kendt fra København. Det
undersøger forvaltningen.
Forvaltningen orienterede et samarbejde mellem Sprogcenter Hellerup, TEC København og kommunen,
hvor flygtninge tilbydes AMU-lignende kurser kombineret med dansk med vægt på praktikker i
håndværksfag.

5. Opsamling og pointer fra netværksmøde med tre andres integrationsråd den 29. september v/Ellen
Margrethe Andersen
Ellen Margrethe omdelte et opsamlingsskema fra det fælles møde med løsningsforslag og aktiviteter, som
kan fremme rådenes arbejde. Der var enighed om at det var godt mødes med medlemmerne af de andre
kommuners integrationsråd for at dele erfaringer og tips. De andre integrationsråd har også udfordringer
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med at få medlemmer til at være i udvalget. Der er også forskel på kommunerne ift. om man har et
Netværkshus eller ej. I Lyngby er der ikke noget hus, men i stedet et netværk af frivillige mentorer, som fx
hjælpe unge flygtninge med at komme fx til sportsaktiviteter.
Planen er, at integrationsrådene skal mødes igen om et år. Her har Gentofte Kommunen budt ind på at
være vært. Det vil være en opgave for det nye integrationsråd.
Der var desuden et spørgsmål om Bakkegårdsskolen og deres erfaringer med frivillige mentorer.
Forvaltningen vil undersøge spørgsmålet.
6. Sidste møde i Integrationsrådet torsdag den 7. december 2017 v/Ayesha Khawajazda
Næste møde er det sidste møde i rådet, og formanden orienterede om, at det også er sidste møde inden
jul, og at rådet derfor afkorter det officielle møde med en time, og derefter spiser rådet julefrokost
sammen. Forvaltningen vil sørge for det.
7. Eventuelt
Der var intet til dette punkt.
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