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Integrationsrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat af Integrationsrådets møde tirsdag den 21. maj 2019 

 

Til stede:  

 Ayesha Khawajazada, flygtninge-/indvandrerrepræsentant, formand  

 Kosna Savage, flygtninge-/indvandrerrepræsentant, næstformand 

 Zakir Hussain Shahoo, flygtninge-/indvandrerrepræsentant  

 Sahar Barkand, flygtninge-/indvandrerrepræsentant 

 Pernille-Leeloo Ottosen, børneområdet  

 Ellen Margrethe Andersen, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte 

Fra Kommunalbestyrelsen 

 Katja S. Johansen, Kommunalbestyrelsen  

 Søren Heisel, Kommunalbestyrelsen  

Fra forvaltningen: 

 Bo Sund, Social & Sundhed 

 Ida Juhler, Social & Sundhed (referat) 

Afbud:  

 Isak Isaksen, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte 

 Hamdi Abdirisak, flygtninge-/indvandrerrepræsentant 

 Soleiman Gafuri, flygtninge-/indvandrerrepræsentant  

 Ane Palsberg, skoleområdet 

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

 

 

 

1. Velkomst og siden sidst 

Ayesha Khawajazda, formand for Integrationsrådet, bød velkommen og indledte med at mindes 

Birger Hesses bortgang, og hans altid positive og konstruktive bidrag til arbejdet i Integrationsrådet. 

Der er sat gang i en proces for at finde en afløser, som skal repræsentere Sammenslutningen af 

Idrætsforeninger i Gentofte.  

 

2. Orientering om integration  

 

 Opgaveudvalg:  

”Vi Skaber Sammen”: Ayesha fortalte om de første tre møder i udvalget, hvor der er arbejdet 

med, hvad der skal være tilstede for, at kommunen og borgere kan skabe sammen. 

Drøftelserne vil indgå i udkast til principper. Udvalget har også udforsket metoder til, 
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hvordan dialogen mellem politikere og borgere kan styrkes og dermed hvad der er behov for 

at udvikle i kommunen. Udvalget slutter til november 2019. 

”Tryghed for borgerne”: Har afleveret deres anbefalinger, som skal godkendes af 

Kommunalbestyrelsen sidst i maj. Det færdige produkt udsendes herefter til medlemmerne. 

”FN’s 17 verdensmål i Gentofte”: Afholdt et møde, og afslutter 2. kvartal 2020. 

”Byens Hus – Vi skaber sammen”: Afholdt et møde, og afslutter i 4. kvartal i år. 

”Flere i ordinært arbejde eller uddannelse”: Katja, Sahar og Søren deltager i opgaveudvalget, 

og der har været afholdt et møde, og andet møde skulle afholdes efter mødet i 

Integrationsrådet.  Søren fortalte, at opgaveudvalget skal komme med ideer og anbefalinger 

til metoder og pege på konkrete initiativer, der skal hjælpe målgrupperne i ordinært arbejde 

eller uddannelse. Målgruppen er: Ledige på dagpenge og kontanthjælp i alderen 50+, 

kvindelige flygtninge og familiesammenførte og unge dimittender under 30 år. Udvalget 

afslutter sit arbejder i 3. kvartal 2020.  

”Unges sundhed og trivsel”: Har afholdt et møde og en velbesøgt konference. Udvalget 

slutter i 3. kvartal 2020. 

”Det Internationale Gentofte”. Isak deltager i udvalget. Der har været afholdt et møde og 

udvalget afslutter i 4. kvartal i år. 

Der er rekruttering til nye opgaveudvalg tre nye opgaveudvalg: Innovative transportformer, 

En times motion om dagen og Det grønne Gentofte. Læs mere på kommunens hjemmeside 

om opgaveudvalg.  

 Workshop om råd ift. opgaveudvalget ”Vi Skaber Sammen” den 23. maj:  

Der er planlagt en workshop for kommunens fire råd, dvs. Grønt Råd, Handicaprådet, 

Seniorrådet og Integrationsrådet, hvor der skal der arbejdes med, hvordan samspillet til 

Kommunalbestyrelsen kan styrkes. Ayesha og Kosna deltager. 

 Kort status på modtagelse af flygtninge i kommunen: 

Ayesha uddelte en oversigt over modtagne flygtninge og familiesammenførte fra 2014-19, 

hvor det fremgik, at der i år er ankommet 3 flygtninge på kvoten, som løber fra 1. marts til 

29. februar. Kommunen står til at modtage 18 personer på kvoten for i år.  

 Møde for formandskaber for øvrige integrationsråd den 11. juni 2019:  

Ayesha orienterende om, at Gentofte Kommune er vært for et fælles møde den 11. juni.  

 

 

3. Opsamling på tidligere temaer i rådet og evt. anbefaling til Kommunalbestyrelsen 

Ayesha lagde op til, at rådet afleverer en række anbefalinger til Kommunalbestyrelsen. 

Anbefalingerne skal rumme nogle af de temaer og emner, som har været drøftet i det forløbne år i 

rådet. Herefter var ordet frit, og følgende er en liste over de kommentarer, som medlemmer kom 

frem med:  

 Oplægget fra Lone Skotte Højlo, Familiecenteret, havde gjort stort indtryk, og det var bl.a. 

det store arbejde, medarbejderne gør for at støtte flygtninge i forældrerollen i en dansk 

kontekst, hvor der er mange ting, vi tager for givet. Det er fx at bruge Forældreintra, som 

også for andre forældre kan være en stor opgave, når man mange gange dagligt skal holde 

sig opdateret. Det er også en norm, som over de sidste par år har ændret sig. 

http://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-,-a-,-politik/Kommunalbestyrelsen/Opgaveudvalg
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 I processen for nye forældre er der behov for at tage det i små bidder, så det ikke bliver for 

overvældende og uoverskueligt. De mange krav kan måske betyde, at man føler sig 

hjælpeløs.  

 Der er behov for at være opmærksom på, hvorfor visse ting i kontakten med kommunen er 

vigtigt, fx e-Boks, jobsøgning mv. Det er vigtigt at kunne forklare, så de giver mening for 

flygtninge. 

 Det er meget positivt, at bl.a. Familiecenteret arbejder med den samlede familie, dvs. 

forældre sammen med børnene. Det gjorde man ikke tidligere.  

 Er man en dårlig forælder, når man ikke står og klapper med ved den ugentlige 

fodboldtræning? Skal man have dårlig samvittighed? 

 Vigtigt fortsat at være opmærksom på, når uledsagede børn og unge får godkendt 

familiesammenføring. Det er en stor ændring for den uledsagede og det stiller nye krav til 

den unge, som forventes både at være barn og voksen på én gang.  

Det blev aftalt, at sekretæren sammen med formandskabet udarbejder en anbefaling til 

Kommunalbestyrelsen, der tager udgangspunkt i rådets drøftelser de seneste år. Anbefalingen 

sendes til alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen. 

 

4. Forslag til temaer til kommende temaer i Integrationsrådet 

Følgende emner og temaer kom frem ved en brainstorm på mødet: 

 Hvilke behov har unge med anden etnisk baggrund for fx ungdomsklubber? 

 Forventninger til forældrerollen, fx håndtering af normer, kønsroller, arbejde og 

hjemmegående. Ideer til fx debataftner. 

 Flygtninge i midlertidige boliger. Holdninger og forventninger til at bo.  

 Hvordan har de seneste lovændringer virket og hvilke konsekvenser kan registreres? 

 Forventningsafstemning ift. hjælp-til-selvhjælp, dvs. rollen som frivillig, hvad omfatter den? 

Med udgangspunkt i ovenstående forslag til emner og temaer vil formandskabet tilrettelægge de 

kommende møder i rådet. 

 

5. Eventuelt 

Næste møde: tirsdag den 10. september 2019, hvor der bl.a. skal nedsættes en lille arbejdsgruppe, 

som skal planlægge det årlige julearrangement, der finder sted den 1. december 2019 i Kantinen på 

rådhuset. 

 

Ida Juhler 

27. maj 2019 

 

 

 


