
Integrationsrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat af Integrationsrådets møde den 26. oktober 2010, Bakkegårdsskolen 

 
Deltagere: 
Maja Mølholm, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte, formand      
Ayesha Khwajazada, flygtninge-/indvandrerrepræsentant, næstformand 
Kamran Keshavarzi, flygtninge-/indvandrerrepræsentant 
Nayre E. Stefanian, flygtninge-/indvandrerrepræsentant 
Ellen Margrethe Andersen, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte (deltog under 
punkt 2-8) 
Erik Hamre, Handelstandsforeningen 
Niels Henrik Kromann, Børnerådet 
Michael Christian Jørgensen, Skolerådet 
 
Fra forvaltningen: 
Søren Bønløkke 
Jacob Berger Strønæs  
Rikke Michan 
Nasrin Salem  
Karl Bøtker (referent) 
 
Afbud:  
Tamara A. Al-Sultany, flygtninge-/indvandrerrepræsentant 
Huda Falah, flygtninge-/indvandrerrepræsentant  
Noël Bizimana, flygtninge-/indvandrerrepræsentant 
Kirsten Kierkegaard, kommunalbestyrelsesmedlem   
Thea Mikkelsen, kommunalbestyrelsesmedlem  
Jan Carstens, Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte (SIG) 
Per Johansen, Håndværkerforeningen 
 
 
1. Orientering om aktiviteter og tiltag, der har med flygtninge/indvandrere at gøre fra 
- Netværkshuset  
Maja Mølholm orienterede om at Netværkshuset har arrangeret en ekskursion til Frederiksborg Slot 
for hele huset inklusive ældregruppen. Mange deltog, og ekskursionen var en stor succes. 
 
Der har været en række arrangementer for ældre: backgammonturnering, planlagt ekskursion til 
Zoologisk Museum og Louisiana. Desuden afholdes en lave mad- og spise sammen-dag i 
Netværkshuset. 
 
Et nyt initiativ fra dette efterår: Ungdommens Røde Kors har en drenge og en pigeklub i huset. De 
holder arrangementer 1 gang om måneden. 
 
Der har været afholdt en dragedag: denne gang for drenge mellem 8-13, som lavede drager og 
forsøgte at sætte dem op i Dyrehaven på den årlige dragedag. 
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Netværkshusets efterårsprogram blev uddelt.  
 
- Børnerådet  
Niels Henrik Kromann oplyste at Børnerådet ikke har holdt møde siden Integrationsrådets seneste 
møde.  
 
- Skolerådet 
Michael Christian Jørgensen oplyste, at det nyvalgte Skoleråd ikke har drøftet emner der specifikt 
vedrører flygtninge/indvandrere. 
 
- Handelsstandsforeningen 
Erik Hamre oplyste, at der ikke var nyt fra Handelsstandsforeningen.  
 
- Håndværkerforeningen  
Håndværkerforeningen var ikke repræsenteret på mødet.  
 
- SIG (Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte) 
SIG var ikke repræsenteret på mødet.  
 
- LBR (Det Lokale Beskæftigelsesråd) 
LBR var ikke repræsenteret under dette punkt.  
 
- Kommunalbestyrelsen 
Kommunalbestyrelsen var ikke repræsenteret på mødet. 
 
2. Evaluering af seminaret den 21. september 2010 med Fouzi Abdelrazik 
Integrationsrådet drøftede seminaret. Der var enighed om at seminaret havde været inspirerende og 
lærerigt. Rådet besluttede at der så vidt muligt holdes nyt seminar af en halv dags varighed i det 
kommende år, evt. med emnet: ”Hvordan betragter flygtninge/indvandrergruppen danskere og det 
danske samfund.”  
 
3. Opfølgning af hovedpunktet fra sidste møde om arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet  
Maja Mølholm fandt, at rådet på baggrund af Jobcentrets orientering på sidste møde om 
arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet bør gøre LBR opmærksom på følgende:  
1) at der bør være øget fokus på at sikre at flygtinge/indvandreres kompetencer – f.eks. akademisk 
baggrund - kan finde anvendelse ved ansættelse m.v.,  
2) at Jobcentret stiller krav til den enkelte om selv at finde job, hvilket kan være vanskeligt hvis 
man ikke har netværk. I nogle tilfælde, hvor en flygtning/indvandrer finder et job, er det Jobcentrets 
opfattelse at det fundne job ikke altid opfylder de krav, der bør stilles til et job.  
3) at der er øget fokus på mulighederne for at hjælpe flygtninge/indvandrere i matchgruppe 3 i 
beskæftigelse i mindre krævende opgaver.  
 
Søren Bønløkke anførte, at Ellen Margrethe Andersen, der er repræsentant i LBR, tidligere har gjort 
opmærksom på 1) i LBR. Han foreslog at en måde at gøre opmærksom på rådets synspunkter var at 
oversende dem til LBR.   
 
Ellen Margrethe Andersen anførte, at hun formodede det er borgere i flygtninge/indvandrere i 
matchgruppe 2, der kan få beskæftigelse i mindre krævende opgaver f.eks. i plejehjemssektoren. 
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Ellen Margrethe Andersen fandt det endvidere vigtigt at understøtte den enkelte 
flygtnings/indvandrers kompetencer i det den pågældende ønsker at arbejde med. Det gælder især 
for flygtninge/indvandrere med sprogmæssige problemer.  
 
Nayre Stafanian fandt at flygtninge/indvandrere på integrationsrådskurserne ikke lærer hvordan 
man gebærder sig i det danske samfund og på danske arbejdspladser. Det var hendes opfattelse, at et 
manglende kendskab til de særegne danske ”uskreve regler” ofte den største hindring for den 
enkeltes integration på arbejdsmarkedet og i samfundet.  
 
4. Børn og unge i børneinstitutioner og folkeskole v/Rikke Michan og Nasrin Salem  
Rikke Michan, Bakkegårdsskolen, orienterede om folkeskolens og ViTos (Videnscenter for 
Tosprogede) indsats over for skolesøgende børn med flygtninge-/indvandrerbaggrund.  
  
Når tosprogede børn, der aldersmæssigt svarer til 0.-6. klasse, kommer til Gentofte Kommune fra 
udlandet, starter de i en velkomstklasse på Bakkegårdsskolen. Velkomstklassen er et kort 
basisforløb i dansk der har en varighed på 2-12 uger, afhængtigt af barnets forudsætninger. Der er 
samtidig lagt meget vægt på forældresamarbejde. Barnet indskrives herefter i en klasse i sit eget 
skoledistrikt.   
  
 Tosprogede elever får tilbudt undervisning i dansk som andetsprog, hvis kommunen eller skolen 
vurderer, at de har behov for det. Hvis eleverne ikke taler og forstår dansk i tilstrækkelig grad, får 
de basisundervisning. Kan eleverne følge den almindelige klasseundervisning, men har behov for 
sproglig støtte, skal skolen tilbyde supplerende undervisning i dansk som andetsprog. Den 
supplerende undervisning varetages først og fremmest som en del af de almindelige fag, hvor den 
enkelte lærer kobler sproglig udvikling med faglig læring i øvrigt.  
  
Nasrin Salem orienterede om de opgaver, der udføres af kommunens skole-hjemvejledere. Skole-
hjemvejlederne yder hjælp til flygtninge/indvandrer-familier med skolesøgende børn. Vejlederne 
samarbejder med elevens forældre, lærere og klasselærer. Vejlederne har også samarbejde med 
Netværkshuset, herunder frivillige der yder lektiehjælp. Hvis forældrene ønsker det, deltager 
vejlederen sammen med disse i forældremøder m.v. Det er erfaringen, at nogle forældre er utrygge 
ved at deltage fællesspisninger og hytteture. Hvis de ønsker det, kan vejlederen også deltage i disse 
sociale aktiviteter sammen med dem. Ca. 60 % af flygtninge-/indvandrerfamilierne råder ikke over 
pc, og kan således ikke tilmelde sig aktiviteter m.v. via nettet.  
  
Erik Hamre spurgte om der opleves tilbagevendende problemstillinger. Rikke Michan fandt, at de 
enkelte flygtninge/indvandrere har meget forskellige kompetencer, også selvom de kommer fra 
samme land. Men nogle forhold går dog igen, eksempelvis at nogle flygtninge/indvandrere har 
problemer med at arbejde på pc, ligesom nogle familier er mindre boglige end andre.  
  
Maja Mølholm takkede afslutningsvis Rikke Michan og Nasrin Salem for deres orientering.  
 
5. Orientering om status vedrørende ungegruppen i Vangede Nord v/Jacob Berger Strønæs 
Punktet blev udsat.  
 
6. Aktiviteter Juleri i december, nedsættelse af planlægningsgruppe 
Rådet nedsatte en planlægningsgruppe bestående af Ayesha Khwajazada, Nayre Stefanian, Kamran 
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Keshavarzi, Ellen Margrethe Andersen og Erik Hamre.  
 
7. Næste møde 
Næste møde afholdes tirsdag den 7. december 2010 kl. 18.00 i Netværkshuset i Vangede. Mødet 
slutter kl. 19.00, hvorefter der holdes julefrokost.  
 
8. Eventuelt 
Maja Mølholm oplyste at Huda Falah fraflytter kommunen og derfor udtræder af Integrationsrådet. 
Det kan efterfølgende oplyses at forvaltningen i november 2010 forelægger sag for 
Kommunalbestyrelsen om udpegning af suppleant Nahla Ali Khalaf som nyt medlem efter Huda 
Falah.    
 
Jacob Berger Strønæs oplyste, at der tirsdag den 2. november 2010 kl. 14.00-15.30 holdes en 
konference om insats over for to-sprogede på Gentofte Rådhus.  


