
Integrationsrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat af Integrationsrådets møde den 10. december 2015 

 

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

Kosna Savage, flygtninge-/indvandrerrepræsentant, næstformand 

Amneh Hawwa, flygtninge-/indvandrerrepræsentant 

Sawsan Aref, flygtninge-/indvandrerrepræsentant 

Anne Hjorth, Kommunalbestyrelsen  

Per Bruun Andersen (stedfortræder for Ulrik Borch), Kommunalbestyrelsen  

Ellen Margrethe Andersen, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte 

Kirsten á Rogvi, Daginstitutionernes bestyrelser 

Heidi Fink Hesselholt, Skolebestyrelserne 

Erik Hamre, Handelsstandsforeningen 

 

Fra forvaltningen: 

Thomas Bille, Social & Sundhed 

Jacob Berger Strønæs, Børn og Skole  

Torben H. D. Petersen, Forebyggelse & Sundhed (deltog under punkt 1) 

Claus Bøcker Pedersen, Forebyggelse & Sundhed (deltog under punkt 1) 

Karl Bøtker (ref.) 

 

Ikke til stede:  

Shekiba Safi, flygtninge-/indvandrerrepræsentant   

Kurt Bagge-Hansen, SIG (Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte) 

 

 

1. Sund integration og medborgerskab – sparring fra Integrationsrådet v/Torben H. D. 

Petersen og Claus Bøcker Pedersen, Forebyggelse & Sundhed 

Bilag vedlagt.  

Torben H.D. Petersen og Claus Bøcker Pedersen gennemgik en række plancher, der efterfølgende 

blev udsendt til rådets medlemmer. I plancherne fremgik en række projektforslag, som 

Forebyggelse & Sundhed gerne hørte Integrationsrådets bemærkninger til.  

 

Projektforslagene omfattede 1) fysisk aktivitet og integration – herunder en klippekortsordning til 

foreningsidræt og foldboldfitness, 2) sund mad på budget – herunder indkøb, sammensætning af 

menu, madklubber samt udvikling af en app, der viser hvordan man kan lave sund mad, og 3) 

robusthed – fokus på social og mental sundhed for at støtte den enkelte deltager i egen udvikling, og 

hjælpe med ar håndtere hverdagens udfordringer.  

 

Integrationsrådet roste projektforslagene, og fremsatte bl.a. følgende forslag: 

 Vedrørende projekterne om fysisk aktivitet m.v. og sund mad blev det foreslået, at etniske 

danskere fra foreningslivet inddrages i madlavning m.v.  

 Vedrørende sund mad-projektet blev det foreslået, at der i udviklingen af opskrifter er 

opmærksomhed på at anvende råvarer, som flygtningene kender fra hjemlandet 
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Torben H.D. Petersen og Claus Bøcker Pedersen oplyste, at Forebyggelse & Sundhed vil indtænke 

Integrationsrådets forslag i det videre arbejde med projekterne.  

   

Integrationsrådet anmodede om Forebyggelse & Sundhed at orientere om projektet på kommende 

møder.  

 

Ayesha Khwajazada takkede afslutningsvis Torben H.D. Petersen og Claus Bøcker Pedersen for 

deres deltagelse i mødet.  

 

 

2. Status på Integrationsrådets kommunikationsplan 

Ayesha Khwajazada oplyste, at arbejdsgruppen vil udarbejde udkast til kommunikationsplan 

sammen med en medarbejder fra kommunens kommunikationsafdeling i januar 2016. Udkastet 

forventes forelagt Integrationsrådet den 11. februar 2016, jf. punkt 3 nedenfor.  

 

 

3. Forslag til arrangementer samt emner på Integrationsrådets møder i 2016 

Kunne Integrationsrådet f.eks. tage initiativ til at afholde en workshop med relevante foreninger 

m.v.?  

Integrationsrådet drøftede forslag til mulige arrangementer og emner, og besluttede følgende: 

 

Mødet torsdag den 11. februar 2016 afholdes i stedet som et seminar i tidsrummet kl. 17-20. På 

seminaret skal det drøftes, hvad Integrationsrådet hidtil har nået i funktionsperioden 2014-2017, 

hvad rådet skal arbejde med i den resterende del af funktionsperioden. Endelig skal det drøftes, om 

en workshop med relevante foreninger m.v. kan fusioneres med det kommende unge-arrangement.  

 

 

4. Evaluering af julearrangementet 

Ayesha Khwajazada og Amneh Hawwa orienterede om julearrangementet, der i lighed med de 

foregående år blev afholdt 1. advent i Rådhusets kantine.  

 

Ligesom de foregående år var der en god stemning og mange deltagere. Dette år var der også en hel 

del unge. På grund af tilstrømningen sås der behov for flere hjælpere til arrangementet næste år. Der 

sås også behov for bedre guidning til kantinen, da der samtidig afholdes er et andet arrangement i 

rådhushallen.  

 

 

5. Eventuelt 

Thomas Bille orienterede om, at opgaveudvalget for flygtninge havde holdt sit 3. møde i den 

foregående uge. Opgaveudvalget blev orienteret om aktiviteter på beskæftigelsesområdet, og 

udvalget nedsatte en række arbejdsgrupper. En af disse arbejdsgrupper skal bl.a. se på, hvad der kan 

gøres beskæftigelsesmæssigt i relation til de flygtninge, der ikke har en afsluttet uddannelse fra 

deres hjemland. Der er desuden nedsat arbejdsgrupper, der skal se på flygtninges adgang til kultur- 

og fritidslivet, samt tilrettelæggelsen af kommunens modtagelse af flygtninge 

 

På vegne af Integrationsrådet takkede Ayesha Khwajazada Thomas Bille for samarbejdet, da han 

ophører i Gentofte Kommune primo 2016.   


