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Referat af Integrationsrådets møde onsdag den 26. maj 2021 
Mødet blev afholdt på rådhuset  
 

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

• Kosna Savage, flygtninge-/indvandrerrepræsentant, næstformand 

• Birgit Jensen, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte  

• Ellen Margrethe Andersen, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte  

• Ane Palsberg, skoleområdet  

• Michael Dall, Håndværkerforeningen 

• Katja S. Johansen, Kommunalbestyrelsen  

Fra forvaltningen: 
• Jacob Berger Strønæs, Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid  

• Ida Juhler, Social & Sundhed (sekretær) 

Afbud:  
• Søren Heisel, Kommunalbestyrelsen  

• Bo Sund, Social & Sundhed 

• Hamdi Abdirisak, flygtninge-/indvandrerrepræsentant 

• Sahar Barkand, flygtninge-/indvandrerrepræsentant 

• Soleiman Gafuri, flygtninge-/indvandrerrepræsentant  
 
 

1. Velkomst og siden sidst  

Ayesha bød velkommen, og var glad for, at vi igen kunne mødes fysisk op til mødet.  
 

2. Kort orientering  
• Opgaveudvalg: Status på afsluttede og igangværende opgaveudvalg. Listen blev gennem-

gået. Der blev talt særligt om opgaveudvalget om ”Værdig sagsbehandling i beskæftigel-
sesindsatsen”, som skal aflevere deres anbefalinger inden sommerferien, og om Corona-
læringer”, der afholder en workshop midt i juni. Fra Integrationsrådet deltager bl.a. Net-
værkshuset og skoleområdet.  

• Kommunes nye sparringsagenter og 6 principper for samskabelse: I forbindelse med op-
gaveudvalget ”Vi skaber sammen” blev der formuleret 6 principper for at skabe sammen 
med borgerne, og der er udpeget sparringsagenter, der er klar med rådgivning og spar-
ring til borgere og foreninger om et initiativ eller en idé, der gavner fællesskabet og bor-
gerne i kommunen. Læs mere om at Få sparring til dit initiativ - Gentofte Kommune. 

• Status på modtagelse af flygtninge i kommunen samt opmærksomhed på FN-kvote-
flygtninge. Gentofte Kommune kan forvente at skulle modtage 8 flygtninge i år, og der er 
foreløbig ankommet en person. Udlændingestyrelsen og Dansk Flygtningehjælp forbere-
der genbosætning af 200 FN-kvoteflygtninge fra den Demokratiske Republik Congo, der 
befinder sig i en flygtningelejr i nabolandet Rwanda. Kommunerne er ikke udvalgt endnu, 
men får besked i slutningen af maj og starten af juni 2021. Hvis Gentofte Kommune udpe-
ges som modtagekommune, træder de sædvanlige procedurer i gang for modtagelse. 
Netværkshuset og andre frivillige organisationer vil blive indbudt for at høre om de vil 
tage del i modtagelsen, som forventes i løbet af efteråret.  

https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/sammen-om-gentofte/faa-sparring-til-dit-initiativ/?searchterm=sparringsagenter#Hvordan-far-jeg-fat-i-en-sparringsagent-
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3. Status på genåbning 
Hvordan går det med beskæftigelsen i kommunen efter genåbning? Ida Juhler orienterede 
om, at virksomhederne i hovedstaden ser lysere på 2021 med forventning om fremgang og 
økonomisk vækst. Det er særligt bygge- og anlægsbranchen, men også brancher som tu-
risme og service, dog med noget lavere forventninger. Derfor oplever kommunen også en 
stigende efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft. Job- og Ydelsescenteret har særligt fokus 
på at afbøde ’pukler’, der er opstået i forbindelse med den stigende ledighed under Corona-
krisen. Det gælder fx gruppen af langtidsledige, der er steget og som der er fokus på at 
hjælpe tilbage i beskæftigelse.  
 
Hvilke udfordringer er der i skolerne? Hvordan ser de nye elevprofiler ud i udskolingen?  
Jacob Berger Strønæs orienterede om, at Coronaen på mange måder har udfordret udskolin-

gen på det sociale, mentale og det faglige. Mange elever i Vito er defineret som sårbare og 

udsatte. Der har også været positive effekter: Det har været muligt at holde åbent og samti-

dig udvikle online-undervisningen betragteligt, hvor der flere potentialer. Den fysiske under-

visning har været i mindre hold med mere plads. Der er skærpet opmærksomhed på hvad 

det sociale betyder for alle og på kommunikationen. Trivsel og social balance er stadigvæk 

altafgørende for elevernes fremtidige muligheder for at få kompetencer der sikre dem fast-

fodfæste på den lange bane. 

Jacob fortalte også, at elevprofilerne i Vito ændrer sig, da der er en markant tilbagegang i 

både flygtninge og familiesammenførte. I dag er langt de fleste elever fra familier, hvor for-

ældrene kommer med kontrakter, arbejdstilladelser og en helt andet skolemæssig baggrund 

og kultur. I Vito har flere elever end tidligere ikke blot sproglige udfordringer, men også flere 

diagnoser, angst og lavt selvværd. I udskolingen er der flere elever, som tager folkeskolens 

afgangsprøve i 9. klasse med henblik på overgang til kommunens 10. klasse. Andre tager 

FGU. Det er sjældent, at elever vælger en tredje vej, fx efterskole eller ordinær beskæfti-

gelse.  

Ane Palsberg supplerede med, at 7 tidligere Vito-elever i år gennemfører afgangsprøven på 

Bakkegårdsskolen. På skolen er der stort fokus på to-sprogede elever, som får 1:1 kommuni-

kation. I disse familier foregår forældresamtaler fysisk, mens det for andre er online. 

Jacob orienterede om, at elever med syrisk baggrund oplever øget usikkerhed om hjemsen-

delse.  

Netværkshuset ønskede kontakt med SSP, som Jacob sørger at formidle kontakt.  

Netværkshuset – hvad er status? Birgit og Ellen Margrethe fortalte, at de frivillige bruger tid 
på lektiehjælp og samtaler med børn og unge om fx gruppearbejde og hvad man kan gøre, 
når man bliver valgt fra. Netværkshuset er genåbnet den 25. maj med 2-3 dage om ugen til 
stor glæde for brugere og frivillige. Der skal fremvises conronapas og bæres mundbind.  
Aftalen om, at sagsbehandlere fra Social & Sundhed tilbyder rådgivning af borgere i Net-
værkshuset træder i kraft igen fra den 14. juni efter mere end et års pause.  
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4. Valg til Integrationsrådet – hvad skal der ske? 
Ayesha orienterede om, at rådets funktionsperiode udløber ved årets udgang, og at der til 
januar 2022 skal være valg af 6 flygtninge- og indvandrerrepræsentanter til et nyt integrati-
onsråd. Den nye kommunalbestyrelse, som tiltræder i det nye år, skal også udpege repræ-
sentanter til rådet fra bl.a. skole- og dagtilbudsområdet samt en række foreninger.  
På mødet i september vil rådet få en plan for processen med bl.a. opstilling af kandidater.  
Ayesha spurgte til, hvordan vi kan arbejde med at give en plads i rådet større prestige. Der 
var en kort drøftelse, som vil fortsætte på næste møde.  

 

5. Eventuelt 
Intet.  
 
 
Ida Juhler, referent 
3. juni 2021 
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