
Integrationsrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat af Integrationsrådets møde den 29. oktober 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 

Heidi Fink Hesselholt, Skolebestyrelserne 

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

 

Fra forvaltningen: 

Thomas Bille, Social & Sundhed 

Jacob Berger Strønæs, Børn og Skole  

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

Jytte Poulsen, Forebyggelse & Sundhed (deltog under punkt 1) 

Karl Bøtker, Social & Sundhed (ref.) 

 

Ikke til stede:  

Kirsten á Rogvi, Daginstitutionernes bestyrelser 

Shekiba Safi, flygtninge-/indvandrerrepræsentant   

Erik Hamre, Handelsstandsforeningen 

 

 

 

1. Sundhed – herunder orientering om opgaveudvalget for sundhed og projektet Sund 

Sammen v/Torben H. D. Petersen og Jytte Poulsen, Forebyggelse & Sundhedsfremme, 

Gentofte Kommune 

 

Torben H. D. Petersen og Jytte Poulsen, orienterede om følgende: 1) opgaveenheden Forebyggelse 

& Sundhedsfremme, 2) opgaveenhedens rapport ”Fakta om KRAM + M – fakta og aktuelle 

indsatser i forhold til kost, rygning, alkohol og mental sundhed, 3) en rapport om unges trivsel og 

brug af rusmidler i Gentofte Kommune, og 4) projektet Sund Sammen fra 2012-2013, der etableret 

og gennemført i samarbejde med Integrationsrådet og Netværkshuset i Gentofte. Orienteringen 

skete ved gennemgang af en række plancher, som medlemmerne efterfølgende modtog.   

 

Torben H. D. Petersen og Jytte Poulsen spurgte afslutningsvist, om Forebyggelse og 

Sundhedsfremme kunne deltage igen på rådets førstkommende møde med henblik på en drøftelse af 

sundhed med Integrationsrådet. Det besluttedes at sætte dette emne på næste mødes dagsorden.  

 

Ayesha Khwajazada takkede afslutningsvist Torben H. D. Petersen og Jytte Poulsen for 

orienteringen.   
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2. Status på modtagelse af flygtninge v/Thomas Bille, Social & Sundhed, og Jacob Berger 

Strønæs, Børn og Skole 

 

Thomas Bille orienterede om, at der i perioden 1. januar til 1. november 2015 er kommet 67 

flygtninge til Gentofte Kommune, heraf 16 uledsagede flygtningebørn. Størstedelen af flygtninge 

kommer fra Syrien og Eritrea. Der er etableret boliger til brug for boligplacering, og det er på 

nuværende tidspunkt vurderingen at der er tilstrækkelig kapacitet til og med 2016.   

 

Med hensyn til de nytilkomnes uddannelsesniveau har det vist sig, at én syrer har afsluttet en 

uddannelse i hjemlandet, mens de øvrige studerende ikke nåede af afslutte. Ayesha Khwajazada 

oplyste i den forbindelse, at nogle har kompetencer, der ikke umiddelbart er anvendelig i Gentofte 

Kommune, f.eks. landbrugsuddannelse.    

 

Jacob Berger Strønæs orienterede om, at Bakkegårdsskolens indskoling af syriske børn har 

synliggjort, at mange af børnene ikke har haft skoleerfaring de seneste ca. 4 år, ligesom nogle lider 

af traumer. Der ses et stort spænd i alder, og børnenes skoleerfaringer er ikke sammenlignelige med 

det danske skolesystem. Begge dele er en udfordring, ligesom der også har vist sig behov for 

traumehåndtering.  

 

For så vidt angår uledsagede flygtningebørn råder kommunen p.t. ikke over ledige bosteder 

beliggende i kommunen, hvorfor de pågældende henvises til Hjortholm Kostskole ved Næstved, der 

drives af Gentofte Kommune.  Hertil kommer, at kommunen generelt ikke har gode erfaringer med 

at visitere uledsagede til egen bolig, der ofte har behov for at bo i bofællesskaber. Denne boligtype 

kan dog kun etableres efter lov om almene boliger.  

 

Amneh Hawwa foreslog at Integrationsrådet inviterer Selskabet for indvandrere og sundhed til at 

deltage på et møde, med henblik på at høre selskabets muligheder for at give kommunen sparring på 

området.   

 

På spørgsmål fra Ayesha Khwajazada oplyste Jacob Berger Strønæs, at Ungdomsskolen tilbyder de 

uledsagede unge undervisning i dansk, matematik m.v.  

 

3. Orientering fra opgaveudvalget for flygtninge v/Ayesha Khwajazada og Thomas Bille 

 

Ayesha Khwajazada orienterede om, at opgaveudvalget for flygtninge har holdt sine to første 

møder, og her bl.a. fået en bred orientering om flygtningeområdet. Opgaveudvalget har til formål at 

skabe en succesfuld modtagelse og integration af flygtninge, og der skal udarbejde mål  for den 

gode modtagelse og integration m.v., der efterfølgende skal forelægges for Kommunalbestyrelsen. 

Thomas Bille oplyste, at det også arbejdes på at etablere bedre rammer for undervisning i dansk på 

arbejdspladser, en mere intensiv danskundervisning for de flygtninge der kan deltage heri, og brug 

af frivillige i forhold til bl.a. jobunderstøttelse.  

 

Ellen Margrethe Andersen anførte, at det er vigtigt at give nytilkomne gode muligheder for 

uddannelse og erhverv.   
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4. Orientering om kvindegruppe v/Amneh Hawwa 

 

Amneh Hawwa orienterede om, at der er nedsat en kvindegruppe i kommunen i 2015, der nu består 

af 13 kvinder. Der drejer sig om danske kvinder og arabisksprogede flygtningekvinder. 

Kvindegruppen mødes to gange om ugen, og aktiviteterne består i bl.a. gåture, at deltagerne 

fortæller om deres liv, ligesom de danske kvinder undervises i arabisk.  

 

5. Orientering fra arbejdsgruppen til unge-arrangement 

Ayesha Khwajazada orienterede om, at hun, Amneh Hawwa og Ellen Margrethe Andersen har 

overvejet at der bør afholdes en fritidsmesse med stande med sportsforeninger, biblioteker m.v., og 

fortælle de unge om mulighederne for fritidsaktiviteter i kommunen. Der skal være en ung i hver 

stand, der kan fortælle om deres erfaringer, og evt. tolke. Målgruppen er unge flygtninge og 

indvandrere, både nytilkomne og dem der har været her i længere tid.  

 

Integrationsrådet roste arbejdsgruppens forslag. Der fremkom samtidig forslag fra rådet om 

foldboldtræning, herunder kvindefodbold. 

 

6. Orientering fra arbejdsgruppen til julearrangementet 

Ayesha Khwajazada orienterede om, at planlægningen af projektet går fint.  

 

7. Forslag til mødeplan for 2016  

Integrationsrådet godkendte et forslag til mødeplan, der var udsendt med dagsordenen.  

 

8. Næste møde 

Næste møde afholdes torsdag den 10. december kl. 17-18, og afsluttes med julefrokost kl. 18-19. 

Mødet afholdes så vidt muligt på Ungdomsskolen.  

 

9. Eventuelt 

Ayesha Khwajazada uddelte et forslag til logo for Integrationsrådet, der er udarbejdet af Per Sohl, 

Gentofte Kommune. Integrationsrådets besluttede at godkende logoet med enkelte ændringer.   

 


