
Integrationsrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat af Integrationsrådets møde den 21. maj 2015 

 

Til stede:  
Ayesha Khawajazada, flygtninge-/indvandrerrepræsentant, formand 

Kosna Savage, flygtninge-/indvandrerrepræsentant, næstformand 

Amneh Hawwa, flygtninge-/indvandrerrepræsentant 

Anne Hjorth, Kommunalbestyrelsen  

Ulrik Borch, Kommunalbestyrelsen 

Ulla Sandbæk, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte 

Ellen Margrethe Andersen, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte 

Heidi Fink Hesselholt, Skolebestyrelserne 

 

Fra forvaltningen: 

Thomas Bille, Social & Sundhed 

Jacob Berger Strønæs, Børn og Skole  

Marlene Brandt, Frivilligcenter Gentofte (deltog under punkt 1) 

Karoline Margrethe B. Petersen, Ungdomsskolen (deltog under punkt 2) 

Karl Bøtker (sekretær, referent) 

 

Ikke til stede:  

Sawsan Aref, flygtninge-/indvandrerrepræsentant 

Shekiba Safi, flygtninge-/indvandrerrepræsentant   

Erik Hamre, Handelsstandsforeningen 

Kate Skavin, SIG (Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte) 

 

 

1. Frivillighedsområdet v/centerleder Malene Brandt, Frivilligcenter Gentofte 

Ayesha Khwajazada bød Centerleder Marlene Brandt velkommen til mødet.  

 

Marlene Brandt orienterede herefter om Frivillighedscenter og Selvhjælp Gentofte ved gennemgang 

af en powerpointpræsentation, der efterfølgende blev sendt til Integrationsrådet. 

 

Der blev spurgt, hvordan Integrationsrådet bedst kan spørge flygtninge – særligt unge – om ønsker 

til aktiviteter m.v. Marlene Brandt svarede, at det generelt er vigtigt at få identificeret den 

pågældende målgruppes interesser og behov. I den forbindelse kan det ofte være hensigtsmæssigt at 

nedsætte en fokusgruppe med relevante personer, der er vidende om og kan give input til, hvilke 

ønsker målgruppen kan have. Når ønskerne er konkretiserede, vil det herefter i mange tilfælde være 

muligt at finde frivillige til at hjælpe med at iværksætte det pågældende projekt. Man kan også 

henvende sig til relevante foreninger. Marlene Brandt oplyste i den forbindelse, at 

Frivillighedshuset gerne rådgiver om hvilke foreninger m.v., der kunne være relevante for og 

interesserede i at indgå i et projekt. Hertil kommer, at det kan være relevant at henvende sig til 

Gentofte Kommune, når der er brug for at undersøge mulighederne for at finde lokaler.   
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Ellen Margrethe Andersen anførte, at det er Netværkshuset i Gentoftes erfaring, at det er vigtigt at 

gøre andre foreninger, der vil hjælpe flygtninge, opmærksomme på at der kan være sprogproblemer, 

så der kan ske en forventningsafstemning.   

 

Ayesha Khwajazada takkede afslutningsvist Marlene Brandt for deltagelsen i mødet.   

 

 

2. Uledsagede flygtningebørn v/Karoline Margrethe B. Petersen, Ungdomsskolen 

Ayesha Khwajazada bød Karoline Margrethe B. Petersen velkommen til mødet.  

 

Karoline Margrethe B. Petersen gennemgik herefter en powerpointpræsentation, der efterfølgende 

er udsendt til rådets medlemmer. Hun oplyste herunder, at der 2015 forventes modtaget flere 

uledsagede flygtningebørn end de tidligere år. Dette vil indebære en række øgede opgaver for 

kommunen, herunder med at finde boliger (jf. i øvrigt punkt 5 i referatet af Integrationsrådets møde 

den 19. februar 2015).    

 

For så vidt angår kontaktfamilier anførte Ellen Margrethe Andersen, at det er vigtigt at 

kontaktfamilierne ikke er for ”omklamrende” i forhold til børnene og de unge.  

 

Amneh Hawwa anførte, at det er vigtigt at være opmærksom på, at den danske kultur ofte er meget 

anderledes end kulturen i den enkelte unges/det enkelte barns hjemland.   

 

Der blev spurgt, hvilke tiltag der gøres i forhold til unge med traumer. Karoline B. Petersen oplyste, 

at Ungdomsskolen har etableret et samarbejde med en psykolog, der yder psykoedukation. 

Samarbejdet er endnu ikke evalueret, men tilbudet har været populært. Endvidere henvises nogle 

unge til OASIS - Behandling og rådgivning for flygtninge, der yder behandling og rehabilitering til 

traumatiserede flygtninge og deres pårørende. 

 

Ayesha Khwajazada takkede afslutningsvist Karoline Margrethe B. Petersen for deltagelsen i 

mødet.  

 

   

3. Tiltag til at skabe mere opmærksomhed omkring Integrationsrådets arrangementer 

v/Ayesha Khwajazada 

Ayesha Khwajazada spurgte de øvrige medlemmer om forslag til at skabe mere opmærksomhed 

omkring julearrangementet og rådets øvrige arrangementer, herunder via andre kanaler end 

facebook og Netværkshuset. 

 

Der fremkom følgende forslag: 

 Telefonopringning til Netværkshusets brugere om arrangementer 

 Flyers på dansk og så vidt muligt med oversættelse til relevante fremmedsprog. Det kan 

undersøges, om Netværkshuset har brugere, der vil skrive oversættelserne. Flyers kan bl.a. 

distribueres til skoler, biblioteker og sagsbehandlere 

 Buskørsel af Netværkshusets brugere mellem Netværkshuset og Gentofte Rådhus ved 

julearrangementet. Forvaltningen undersøger priser m.v.  

 Orientering om julearrangementet i Netværkshusets program 

 Orienteringsmøde om Integrationsrådet i Netværkshuset med deltagelse af medlemmer fra rådet 
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Det blev endvidere foreslået, at Integrationsrådet er opmærksomt på at henvende sig til 

Frivilligcenter Gentofte og andre foreninger med henblik på at aflaste Netværkshuset.     

 

Endelig blev det i relation til ungearrangementet foreslået, at arbejdsgruppen der skal nedsættes til 

dette arrangement (jf. det følgende punkt) tager kontakt til kommunen – herunder Jacob Berger 

Strønæs - for at få etableret en dialog med relevante unge, der kan komme med ønsker til 

arrangementet.  

 

4. Nedsættelse af arbejdsgruppe til unge-arrangement 

Ayesha Khwajazada spurgte, om andre medlemmer ville deltage i arbejdsgruppen.  

 

Amneh Hawwa og Ellen Margrethe Andersen oplyste, at de gerne ville deltage. 

 

5. Nedsættelse af arbejdsgruppe til julearrangement  

Ayesha Khwajazada spurgte, om andre medlemmer ville deltage i denne arbejdsgruppe.  

 

Julearrangementet har siden 2010 været afholdt 1. advent i Rådhusets Kantine. Kosna Savage 

oplyste, at hun gerne ville deltage i arbejdsgruppen.  

 

 

6. Eventuelt 

Kosna Savage orienterede om, at hun den 9. maj 2015 deltog i Rådet for Etniske Minoriteters 

(REM) repræsentantskabsmøde i Odense. På mødet blev der netværket og arbejdet med temaerne 

modtagelse af nye flygtninge og radikalisering.  

 

Karl Bøtker oplyste, at forvaltningen i juni 2015 vil forelægge en sag for Socialudvalget og 

Kommunalbestyrelsen om udpegning af to nye medlemmer til Integrationsrådet. Det drejer sig om 

dels et medlem, der vil repræsentere bestyrelserne på daginstitutionsområdet, dels en afløser for det 

medlem, der hidtil har repræsenteret Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte (SIG).   

 

 

 

 


