Integrationsrådet i Gentofte Kommune
Referat af Integrationsrådets møde den 7. februar 2011
Deltagere:
Maja Mølholm, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte, formand
Ayesha Khwajazada, flygtninge-/indvandrerrepræsentant, næstformand
Tamara A. Al-Sultany, flygtninge-/indvandrerrepræsentant
Noël Bizimana, flygtninge-/indvandrerrepræsentant
Nayre E. Stefanian, flygtninge-/indvandrerrepræsentant
Kirsten Kierkegaard, kommunalbestyrelsesmedlem
Ellen Margrethe Andersen, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte
Per Johansen, Håndværkerforeningen
Jan Carstens, Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte (SIG)
Michael Christian Jørgensen, Skolerådet
Fra forvaltningen m.v.:
Søren Bønløkke
Jacob Berger Strønæs
Pia Hansen, Hovedbiblioteket (deltog under punkt 2)
Karl Bøtker (referent)
Afbud:
Erik Hamre, Handelstandsforeningen
Kamran Keshavarzi, flygtninge-/indvandrerrepræsentant
Fraværende:
Amneh Hawwa, flygtninge-/indvandrerrepræsentant
Thea Mikkelsen, kommunalbestyrelsesmedlem
Niels Henrik Kromann, Børnerådet

1. Velkommen til Amneh Hawwa
Punktet blev udsat, da Amneh Hawwa ikke deltog i mødet.
2. Flygtninge/indvandrere og Gentofte Kommunes kultur- og fritidsaktivitetstilbud
v/konsulent Jacob Berger Strønæs og bibliotekschef Pia Hansen
Jacob Berger Strønæs orienterede om fritidsaktivitetstilbudene i kommunen med udgangspunkt i en
række brochurer, der bl.a. kan findes på kommunens biblioteker. Han orienterede herunder om, at
Gentofte Kommune samarbejder med Jægersborg Boldklub om at integrere børn og unge med
dansk som andetsprog gennem idræts- og foreningsliv. Fra kommunen deltager fritidspædagoger,
integrationskonsulenter og sagsbehandlere. Disse er med til at sikre hurtig og fleksibel handling i
forhold til evt. sociale og økonomiske problemer, som står i vejen for at barnet/den unge kan
komme i gang med idræt.
På spørgsmål fra Maja Mølholm oplyste Jacob Berger Strønæs, at der ikke foreligger undersøgelser
af den procentmæssige fordeling af flygtninge/indvandrere i forskellige aldre der deltager i
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fritidsaktivitetstilbud. Han anførte samtidig, at det er en vigtig forudsætning for børns og unges
deltagelse i fritidsaktiviteter, at forældrene er engagerede heri. Der foreligger endvidere ikke
undersøgelser af hvilke idrætsaktiviteter der er mest søgt i Gentofte Kommune blandt unge med
flygtninge-/indvandrerbaggrund. Det er dog erfaringen at mange går til Danmarks traditionelle
sportsgrene, f.eks. fodbold.
Jan Carstens oplyste, at borgerne via kommunens hjemmeside kan orientere sig om de forskellige
idrætsforeningers tilbud. Oplysningerne opdateres løbende og kan findes via følgende link:
http://www.gentofte.dk/Fritid_og_kultur/Fritidstilbud_og_Foreninger/Foreningsoversigt.aspx
Jan Carstens gjorde opmærksom på, at idræt er et universelt sprog og en ”genvej” til det danske
samfund. Idrætsforeningerne forventer sig generelt meget af forældrenes deltagelse, ikke mindst i
holdsport, hvor de unge f.eks. skal køres til og fra kampe. Generelt er det erfaringen at forældre er
hjælpsomme over for hinanden, f.eks. med kørsel af andres børn. Mange klubber – bl.a.
ishockeyklubber – har låneudstyr, som det enkelte medlem kan benytte. Jacob Berger Strønæs
oplyste i denne forbindelse, at kommunen løbende modtager ansøgninger om økonomisk hjælp til
idrætsaktiviteter, og at der foretages konkrete vurderinger af hvorvidt ansøgningen kan
imødekommes i henhold til lovgivningen.
Ellen Margrethe Andersen spurgte om kommunens mentorer m.fl. kan hjælpe børn i dårligt
fungerende familier til at komme til træning m.v. Jacob Berger Strønæs oplyste, at kommunen ikke
har mulighed for at tilknytte en mentor til hver ung. Derimod er der ikke noget til hinder for at gøre
klubberne opmærksomme på denne problemstilling.
Michael Christian Jørgensen oplyste, at Skolerådet har drøftet mulighed for at de enkelte skoler kan
etablere egen klub, så idræt og skolearbejde kan matche bedre.
Kirsten Kierkegaard fandt det vigtigt at forældre inddrages og gøres opmærksomme på vigtigheden
af at hjælpe deres børn i deltagelsen i idrætsklubaktiviteter.
Ayesha Khawajazada anførte, at mange forældre med flygtninge-/indvandrerbaggrund er
interesserede i at børnene går til sport. Nogle forældre ønsker dog at børnene nedtoner eller ophører
med sport, når de når en vis alder, til fordel for uddannelse eller af kulturelle årsager. Michael
Christian Jørgensen anførte at mange danske forældre også lægger vægt på at deres børn fra en vis
alder skal koncentrere sig mere om deres uddannelse. Han fandt det vigtigt, at klubberne også har
tilbud til de unge, der kun har mindre tid til træning.
Jan Carstens oplyste, at han ville indkalde Jacob Berger Strønæs og leder af Fritid og Idræt Anders
Munch Skovgren til et møde om de problemstillinger og forslag, der var fremkommet på mødet.
Bibliotekschef Pia Hansen orienterede herefter om kommunens kulturtilbud. Gentofte Kommune
har et hovedbibliotek og 6 filialbiblioteker. Adgang er gratis. Der kan bl.a. lånes bøger, musik og
film på sprogene arabisk, somali, afghansk, urdu, persisk og tyrkisk. Endvidere kan man på
biblioteket benytte databasen PressDisplay, der giver adgang til aviser m.v. på en række sprog.
Hovedbiblioteket afholder i samarbejde med Sprogskolen biblioteksintroduktioner for Sprogskolens
elever. Herudover afholdes der aktiviteter for udlændinge af mere ad hoc-karakter, f.eks.
rundvisning og introduktion til biblioteket samt hjælp ved computerne.
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Bibliotekerne har ikke kendskab til hvor mange tosprogede børn og voksne der benytter
bibliotekerne, da brugerne ikke registreres. Men det er indtrykket at der kommer mange forskellige
mennesker.
Børnebiblioteket har startet et samarbejde med kommunens Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
(PPR) for tosprogede i Hellerup-området. Der er indkøbt sprogstimulerende materialer som bøger
og puslespil.
Pia Hansen fandt at bibliotekerne har et godt samarbejde med Netværkshuset. Der har været afholdt
biblioteksintroduktioner, og unge fra Netværkshuset har deltaget i et projekt med planlægning af
udnyttelse af udearealer omkring Vangede Bibliotek. Dette bibliotek har i samarbejde med
Netværkshusets frivillige og forældre også afholdt arrangementer og workshops for børn i alderen
8-14 år, herunder ture til Frilandsmuseet og Glyptoteket, og workshops om breakdance og film. Der
er ca. 6-14 deltagere pr. arrangement, og projektet forventes at fortsætte i 2011.
Vangede Bibliotek har endvidere lagt hus til 12 sproglegestuer for børnehavebørn med deltagelse af
to talepædagoger. Kommunen har efterfølgende etableret egen sproglegestue en gang månedligt.
Det er den enkelte børnehave der beslutter hvilke børn der skal deltage. Integrationsministeriet har
fremhævet dette projekt.
Pia Hansen spurgte herefter om Integrationsrådet havde forslag til andre aktiviteter.
Kirsten Kierkegaard foreslog at mødrene fremover også fik mulighed for at deltage, så både de
sammen med barnet fik kendskab til danske børnesange, lege m.v.
Det blev herefter drøftet hvordan antallet af deltagere i disse arrangementer kan øges, herunder via
alternative kommunikationskanaler.
Tamara Al-Sultany foreslog at der i lighed med turene for børn også afholdes ture for voksne
flygtninge/indvandrere.
Ellen Margrethe Andersen foreslog at en folder til børnehaver og vuggestuer om tilbud, ture og
bibliotekerne, der oversættes til en række sprog – f.eks. somali – og distribueres til kommunens
daginstitutioner, således at mødrene kan gøres opmærksomme på tilbudene. Hun foreslog endvidere
at bibliotekerne rekvirerede bestsellere – eksempelvis Harry Potter-bøger – på relevante
fremmedsprog.
Maja Mølholm takkede afslutningsvis Pia Hansen, Jacob Berger Strønæs og Jan Carstens for deres
deltagelse under dette punkt.
3. Beskæftigelse. Opfølgning, orientering og afklarende spørgsmål v/formand Maja Mølholm
og Ellen Margrethe Andersen
Maja Mølholm orienterede om at hun og Erik Hamre i den kommende uge vil holde møde med
Handelsstandsforeningens formand om netværk for unge i uddannelse og voksne med
længerevarende uddannelse. Arne Madsen, Netværkshuset, har udarbejdet en liste over behov for
lærepladser blandt unge flygtninge og indvandrere. De fleste unge ønsker lærepladser hos
håndværkere, men der har også været nogle der ønsker lærepladser i butikker m.v.
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Maja Mølholm oplyste, at hun har kontaktet leder af Job & Ydelser Bo Sund for et møde om
flygtninge-/indvandreres beskæftigelsesmuligheder.
Endelig orienterede Maja Mølholm om at hun og Ellen Magrethe Andersen den 26. januar 2011 har
deltaget i debataften på Christiansborg hos Novum, der er en forening nydanskere der netværker om
beskæftigelse. På debataftenen blev der efterlyst mentorer og trainee-programmer til at indkøre
nydanskere i job. Der er særligt ønske om at mindre virksomheder åbner op for tilbud. Link til
Novum ligger på Integrationsrådets side i Groupcare.
Ellen Margrethe Andersen oplyste, at mange flygtninge/indvandrere oplever at deres uddannelse i
hjemlandet ikke godkendes i Danmark. Det var samtidig hendes opfattelse at der i afklaringsforløb
ikke spørges nok ind til hvad den enkelte har af erhvervserfaring fra sit hjemland.
4. ”Vangede Nord.” Opfølgning, orientering og afklarende spørgsmål v/næstformand Ayesha
Khwajazada
Ayesha Khwajazada oplyste at hun havde talt med en boligsocial medarbejder på Stolpegårdsvej.
Han orienterede om at der var 13 flygtninge-/indvandrerfamilier og 300 danske familier. Der var en
række problemer mellem disse grupper, herunder uoverensstemmelser om hvor man stiller
barnevogne og ophænger vasketøj. Det er erfaringen at en del familier har mange sagsbehandlere.
Der opleves desuden behov for mere kontakt mellem kontaktpersoner og drengene i området.
Jacob Berger Strønæs oplyste at kommunen har en række medarbejdere i bl.a. området ved
Stolpegårdsvej, der løser en række forskelligartede opgaver. Således fungerer Mustafa Basir som
boligsocial medarbejder i hele Vangedeområdet, og ikke kun i relation til unge. Børn og unge, der
mistrives, kan have en enkelt kontaktperson. Hertil kommer, at enkelte familier har en del
sagsbehandlere, hvilket kan være en udfordring for alle parter. Kommunen arbejder derfor på at
iværksætte et projekt, der skal minimere antallet af sagsbehandlere for 20-25 særligt belastede
familier.
Ellen Margrethe Andersen foreslog at husordenerne oversættes til enkelte fremmedsprog, da dette
vil hjælpe nytilkomne til overholdelse af husordensreglerne fra starten.
Nayre E. Stefanian anførte at det er vigtigt at nytilkomne lærer dansk, hvilket taler for at husordener
ikke oversættes. Ellen Margrethe Andersen anførte at forslaget alene skal ses på baggrund af at
mange nytilkomne endnu ikke har lært dansk når de får bolig. Jacob Berger Strønæs oplyste at han
vil undersøge mulighederne for udarbejde en brochure.
5. Nedsættelse af arbejdsgrupper til aktiviteter i 2011
o ungeprojekt
o ”invitation til middag”
o ½-dags seminar for Integrationsrådet
Integrationsrådet udpegede følgende medlemmer til arbejdsgrupperne:
- Ungeprojekt: Ayesha Khwajazada, Nayre E. Stefanian, Niels Henrik Kromann og Jan Carstens.
- ”Invitation til middag:” Ellen Margrethe Andersen, Nayre E. Stefanian, Tamara Al-Sultany og
Noël Bizimana
- ½-dags seminar: Erik Hamre, Kamran Keshavarzi, Maja Mølholm og Jan Carstens. Maja
Mølholm anbefalede at denne arbejdsgruppe skulle fokusere på temaet kulturmøder generelt.
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6. Valg af suppleant til LBR (Det Lokale Beskæftigelsesråd) efter Huda Falah
Nayre E. Stefanian opstillede, og blev enstemmigt valgt som suppleant til LBR.
7. Godkendelse af udkast til redegørelse for Integrationsrådets arbejde i 2010
Et udkast til redegørelse var blevet eftersendt dagsordenen.
Integrationsrådet godkendte udkastet.
8. Møder i 2011
Integrationsrådet drøftede et forslag til mødeplan, der var udsendt til dagsordenen. Rådet anmodede
sekretæren om at udarbejde et nyt forslag ud fra de ønsker der fremkom.
9. Groupcareplatformen (Evaluering af brugen)
Anvendelsen af Groupcare – hvor der er oprettet en side for Integrationsrådets medlemmer - blev
drøftet. Det blev besluttet at der sendes en e-mail til de øvrige medlemmer, når der lægges en fil
m.v. på Groupcare, da systemet ikke automatisk sender e-mailbeskeder om alle typer opdateringer.
10. Eventuelt
Intet.
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