
1 

 

Integrationsrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat af Integrationsrådets møde mandag den 3. december 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 

 Pernille-Leeloo Ottosen, børneområdet  

 Isak Isaksen, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte 

 Birger Hesse, Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte (SIG) 

 Ane Palsberg, skoleområdet 

Fra Kommunalbestyrelsen 

 Søren Heisel, Kommunalbestyrelsen  

 Katja S. Johansen, Kommunalbestyrelsen 

Fra forvaltningen: 

 Jacob Berger Strønæs, Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid 

 Ida Juhler, Social & Sundhed (referat) 

Afbud:  

 Soleiman Gafuri, flygtninge-/indvandrerrepræsentant (kom kl. 18) 

 Ellen Margrethe Andersen, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte 

 Bo Sund, Social & Sundhed 

 

 

 

1. Velkomst  

Ayesha Khawajazada, formand for Integrationsrådet, bød velkommen til mødet og særligt til Ane 
Palsberg, som er nyt medlem af rådet og repræsenterer bestyrelserne på skoleområdet i 
kommunen.  

 

2. Orientering om integration  

 Integrationsrådets julearrangement:  

En arbejdsgruppe havde forberedt arrangementet, som bød på juleklip, julekager fra 
Netværkshuset, underholdning, musik og hygge for alle borgere. I år blev arrangementet 
nævnt af konferencieren, som stod for arrangementet foran rådhuset med at tænde 
juletræet. Desuden var der en omtale på kommunens officielle juleplakat. Det betød, at flere 
var gjort opmærksomme på det, og flere hundrede børn og voksne lagde deres vej forbi 
efter Rådhusets store juletræ var blevet tændt. Der var en rigtigt god stemning og flere 
spurgte til rådets arbejde efter de havde læst tre plakater om rådet. Til næste år, skal vi 
huske navneskilte på rådets medlemmer. Der blev uddelt en præsentation med billeder fra 
julestuen, som også vedlægges referatet. 
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 Opgaveudvalg: 
Sammen med dagsordenen var vedlagt en liste over afsluttede, igangværende og 
kommende opgaveudvalg samt en status for, hvad der er sket med henholdsvis de to 
afsluttede opgaveudvalg om integration og om boligsociale indsatser. Ayesha har meldt sig 
til opgaveudvalget ”Vi Skaber Sammen”, og er netop blevet udpeget af 
Kommunalbestyrelsen til at deltage i udvalgsarbejdet, der begynder til januar. Arbejdet 
forventes færdigt om et år. Rådet vil efter behov blive orienteret om udvalgets arbejde. 
Søren Heisel nævnte opgaveudvalget ”Flere i arbejde eller uddannelse”, som bl.a. vil have 
fokus på at få kvinder med anden etnisk baggrund end dansk i arbejde.  
Sekretæren sørge fremadrettet for at holde rådet opdateret om tilmelding til de nye 
opgaveudvalg. 

 Status på modtagelse af flygtninge i kommunen: 
På kvoten for 2018 har Gentofte Kommune frem til og med januar 2019 modtaget 20 
flygtninge ud af de 24, som kommunen er sat til at skulle have inden den 1. mart 2019. Der 
er stadig en overvægt af mænd, og kun få børn. I år er kommunen blevet bedt om at være 
parat til at modtage 24 flygtninge.  

 Samarbejdsmøde med andre integrationsråd: 
Ayesha, Kosna og Ida deltager den 10. december i et møde med formandskaberne og 
sekretariaterne for integrationsrådene i Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Furesø kommuner. 
Søren foreslog, at omtale Gentoftes indsats – ”Vejen til EUD” – som er et samarbejde 
mellem kommunen, Hellerup Sprogcenter og TEC. 
 

 

3. Opsamling på sidste tema: Modtagelse af flygtninge 

Der var gruppearbejde om hjemmeopgaven om samtaler med flygtninge om: 

 1) Hvad har de oplevet som godt ved ankomsten til kommunen? 

 2) Gode råd til hvordan kommunen kan gøre det bedre i fremtiden.  

De to grupper nåede frem til følgende:  

Gode oplevelser og plads til forbedring: 

 At det er godt med hurtig kontakt til kommunen, skole, bolig m.v., men at det ikke må være 
for hurtigt, fordi man ikke mestre sproget og der er mange ting at holde styr på, når man 
ankommer til kommunen. Omvendt er det ærgerligt, hvis der er for lang ventetid til praktik 
mv. 

 Det er godt at kommunen hjælper med kontakt til Netværkshuset, som er et neutralt sted 
hvor mange har glæde af at få en frivillig kontaktperson. 

 Der var en frustration hos nogle over, at der var en oplevelse af for mange praktikker, som 
ikke førte til noget. Det oplevedes som utrygt, usikkert og som et ustabilt forløb. Der er nok 
brug for en tydeligere forventningsafstemning, fx i form af en tegning over hele forløbet 
med at komme i job fra praktik, til løntilskud og job. 

Gode råd til kommunen: 

 Kontaktpersoner: Der er for nogle en oplevelse af, at der er for mange kontaktpersoner i 
kommunen, og at det vil være rart med én fast kontaktperson. 

 Bolig: Det er vigtigt, at flygtninge får besked på at de skal skrive sig op på boligselskabernes 
ventelister, så de kan optjene anciennitet. Det kan boligmedarbejderne fx opfordre til. 

 Beskæftigelse: Når en flygtning kommer i jobcenteret er det vigtigt at huske på at de skal 
have afklaret og beskrevet deres kompetencer. Der var flere eksempler på, at det ikke var 
sket. 
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 Arbejdsmarked: Der er stadig brug for, at flygtninge, der kommer ud på en arbejdsplads, får 
bedre kendskab til den danske model og hvad der gælder af regler og uskrevne regler på det 
danske arbejdsmarked.  
 

4. Mødeplan for 2019 

Der blev uddelt et udkast til mødeplan for 2019 som blev godkendt. Møderne vil ligge på følgende 
tidspunkter: 

 Tirsdag den 19. februar kl. 17-19: Tema: familiesammenføring og nye lovændringer på 
integrationsområdet. 

 Tirsdag den 21. maj kl. 17-19 

 Tirsdag den 10. september kl. 17-19 

 Tirsdag den 10. december kl. 17.19. 
 

6. Eventuelt 

 Søren Heisel orienterede om nogle muligheder, som Statens Museum for Kunst udbyder - 
særligt for sprogskoler, men også for andre ift. at samtale om billedkunst sammen. Læs mere 
på https://www.smk.dk/article/sprogskoler/.  

 Birger Hesse spurgte om kommunen har et samarbejde med Bydelsmødrene, og fik at vide, 
at det er i proces, og vil indgå i næste mødes tema. 

 Der er stort julemarked i rådhushallen torsdag den 6. december kl. 12-17 med salg af juleting 
fra kommunens værksteder og tilbud på handicap- og ældreområdet. 

 

 

Ida Juhler 

12. december 2018 
 

https://www.smk.dk/article/sprogskoler/

