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Referat af Integrationsrådets møde tirsdag den 16. juni 2020 
 

 

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

 Kosna Savage, flygtninge-/indvandrerrepræsentant, næstformand 

 Hamdi Abdirisak, flygtninge-/indvandrerrepræsentant 

 Ane Palsberg, skoleområdet 

 Michael Dall, Håndværkerforeningen 

 Ellen Margrethe Andersen, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte 

Fra forvaltningen: 
 Bo Sund, Social & Sundhed 

 Ida Juhler, Social & Sundhed (referat) 

Gæst: 
 Birgit Jensen, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte  

Afbud:  
 Søren Heisel, Kommunalbestyrelsen  

 Katja S. Johansen, Kommunalbestyrelsen  

 Jacob Berger Strønæs, Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid  

 Sahar Barkand, flygtninge-/indvandrerrepræsentant 

 Soleiman Gafuri, flygtninge-/indvandrerrepræsentant  
 
 

1. Velkomst og siden sidst  

Formand for Integrationsrådet, Ayesha Khawajazda, bød velkommen til Birgit Jensen, fra 
Netværkshuset, der deltog som gæst på mødet. Hun forventes udpeget af 
Kommunalbestyrelsen til august som nyt medlem af rådet. Birgit har mange års erfaringer 
såvel professionelt, som frivillig støtte med børn og unge med flygtningebaggrund.  
Der arbejdes fortsat på at finde medlemmer til det øvrige ledige poster i rådet. 
 

2. Status på integrationen i Gentofte i en corona-tid 
Bo Sund, chef for Erhverv, Beskæftigelse og Integration, orienterede om, at de seneste 
måneder under coronapandemien har været ganske særlige, fordi det meste af lovgivningen 
på beskæftigelsesområdet har være suspenderet. Det vil sige, at ledige ikke har skullet stå til 
rådighed. Siden midt i juni har det igen været muligt med fysiske møder. Der har i hele 
landet været en stigning i ledige. Det er ofte tale om borgere, der var været i ansættelser 
med korte opsigelser. Ca. 2.000 borgere har været sendt hjem med lønkompensation. 
Fremadrettet kan der forventes flere ledige, da det vil være personer, som har et længere 
opsigelsesvarsel.  
 
Der har over de sidste tre måneder været en nedgang på ca. 30% i aktiviteten i 
virksomhedere i Gentofte. Mange er i gang med gentænke deres strategier, og væksten vil 
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være afgørende for den lokale beskæftigesen. Kommunen forventer, at ledige vil opleve 
længere perioder uden job. For borgere med integrationsbaggrund er der stadig ikke krav 
om at møde op til fysiske samtaler. Sagsbehandlerne i Jobcenter Gentofte har været i dialog 
med de ledige, og ringet til dem. Mange er med god grund bekymrede for, om de kan få 
adgang til jobmarkedet, og der er ingen tvivl om, at mulighederne har ændret sig. De flere 
ledige betyder ikke automatisk, at der vil være flere ressourcer til rådighed, og derfor skal 
opgaven tænkes anderledes sammen med de gode erfaringer fra nedlukningen.  
 
Bidrag fra Jacob Berger Strønæs, Vito-udskoling på Ungdomsskolen: I gennem hele perioden 
med nedlukning er eleverne blevet fjernundervist ud fra den enkelte elevs forudsætninger. 
Mentorerne har arbejdet med at sikre de unges tilstedeværelse i undervisningen, god trivsel 
og arbejdet med relationer. Eleverne er omfattet af retningslinjer for elevers skolegang 
under pandemien for 6.-10. klasse, og de er de først kommet tilbage til skolen sidst i maj.  
Vito-udskoling oplever et vigende elevoptag, men samtidig arbejder skolen i en kompleks 
opgaveløsning med de unge. Skolen arbejder med en flerstrenget strategi, så de unge får de 
bedste og mest optimale muligheder for at opnå en uddannelse og at de er i trivsel både 
socialt og fagligt.  
 
Ellen Margrethe Andersen, Netværkshuset: Huset har været lukket, men der har været 
online lektiehjælp, telefonrådgivning samt telefonopringninger til de meste udsatte. 
Netværkshuset har oplevet, at nogle familier har lukket sig helt inde, fordi de har været 
bange for virus, og at børnene derfor ikke har været i skole og daginstitution, mens andre 
har været ligeglade. Mange af husets brugere savnede huset og har ikke noget andet 
netværk. Netværkshuset har åbent igen fra mandag til torsdag, som et af de første 
initiativer, er der startet en samtalecafe, hvor fremmødet er rigtigt fint.  
 
Netværkshuset holder som sædvanlig ferielukket i juli, men har dog besluttet at holde åbent 
to dage om ugen – med en børnedag og voksendag. Der er frivillige, som er angste for at 
dukke op i huset, og nogle af de frivillige er ældre, og dermed i risikogruppe. Nogle brugere 
af huset har mistet deres job, da de har været ansat inden for transport eller service. 
Netværkshuset er en selvstændig forening og skal selv tage ansvar for, hvordan huset vil leve 
op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger for forebyggelse af smittespredning med 
covid-19. Fremadrettet vil Netværkshuset blandt andet støtte med styrke forældrenes brug 
af it og onlineprogrammet, så de kan følge med i børnene skolegang og lektier.  
 
Ane Palsberg, formand for skolebestyrelsen på Bakkegårdsskolen, gav en status fra 
skoleområdet, hvor der under hele pandemien har været fokus på børn med 
integrationsbaggrund, som er blevet telefonisk kontaktet, der har været afholdt virtuelle 
møder med sundhedsfagligt personale, hvis der var behov og der har været henvist til 
information om corona på flere sprog. Erfaringerne er, at flere børn fra indvandrer- eller 
flygtningefamilier, er kommet en uge senere i skole end andre børn, fordi der var en 
bekymring og usikkerhed om corona. Det er vurderingen, at der ikke er ”tabt” nogle børn på 
gulvet i perioden. Læringen til en anden gang er, at kontaktlærer og evt. VITO-medarbejdere 
skal tage fat i to-sprogede familier med det samme, hvis eleverne ikke kommer i skole. I en 
lignende situation vil der være behov for en ekstra indsats over for familier med dårlige 
danskkundskaber. Slides vedlægges referatet til medlemmerne. 
 

3. Anbefalinger fra opgaveudvalget ”Flere i arbejde eller uddannelse” 
Bo Sund præsenterede den overordnede opgave, som opgaveudvalget har arbejdet med det 
sidste år, som er at levere ideer og anbefalinger til metoder og pege på konkrete initiativer, 
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der skal hjælpe målgrupperne i ordinært arbejde eller uddannelse. Målgrupperne er: Unge 
under 30 år og nyuddannede dimittender, kvindelige flygtninge og familiesammenførte samt 
ledige på dagpenge og kontanthjælp i alderen over 50 år. 
 
Forud for mødet havde rådet fået tilsendt et udkast til anbefalinger målrettet 
Integrationsrådet, dvs. produktudkastet i afkortet version. På baggrund af det udleverede 
materiale og to spørgsmål drøftede udvalget anbefalingerne til, hvordan kvinder med 
flygtningebaggrund kan komme i job eller uddannelse.  
 
Kommentarer og spørgsmål til anbefalingerne: 

 Vigtigt at finde brancher, som er i vækst. Disse brancher kan være mere risikovillige, 
da de har brug for arbejdskraft. Det er godt, hvis både jobcenter og ledige kan undgå 
at tænke for stereotypt om en branche, for der kan udmærket være andre 
muligheder end man umiddelbart har en forestilling om. Der kan desværre være en 
for-forståelse om fx en branche, som ikke er gavnlig. 

 Overvej om det vil være en fordel, hvis målgruppen har samme baggrund, fx ingen 
uddannelse eller alle uddannede, ingen børn eller alle børnefamilier. Ofte er det 
nemmere for kvinder at deltage i en undervisning, hvor de ikke bliver stigmatiseret. 
Når det derimod er en meget blandet målgruppe, kan der opstå ”støj”, og det fjerner 
fokus på beskæftigelse/uddannelse. 

 Overvej om det vil være en fordel, hvis kvinderne kan være sammen to og to, eller i 
små grupper, når de skal besøge en virksomhed eller uddannelse. Det kan skabe 
tryghed og mulighed for at afklare forskellige typer af spørgsmål.  

 Undersøg, hvad kvinderne drømmer om. Afstem forventningerne, da drømme 
præcis er drømme og ikke virkelighed. 

 Arbejd med kvindernes motivation. Og når motivationen er der, er samfundet så 
klar? 

 Hvad med sundhedsområdet, hvor der allerede er nogen som har banet vejen? 

 Skal man som kvinde med anden etnisk baggrund end dansk være dygtigere en 
etniske danske kvinder for at komme på arbejdsmarkedet? 

 Vær opmærksom på, at det for nogle kvinder, kan skabe et meget stort pres at gå på 
en uddannelse. Evt. behov for mentorstøtte eller andet.  

 

4. Orientering om integration  
 Opgaveudvalg: Forud for mødet var der udsendt en liste over status på afsluttede og 

igangværende opgaveudvalg, som blev gennemgået. 

 Kort status på modtagelse af flygtninge i kommunen. Der er ankommet to personer, 
og 1. juli ankommer en familie på seks personer, hvormed vi kommer op på 8 
personer i indeværende år. Det svarer til kvoten for året. 
 

5. Eventuelt 
Der kom et konkret spørgsmål til nogle episoder ved Vandtårnet, hvor unge bl.a. har røget 
hash. Efterfølgende har Pernille Skovsted Ødegaard, der er leder af SSP, leveret følgende 
svar:  

 
Det er korrekt, at der jævnligt er unge, som ryger hash, men det er flere steder i kommunen. 
Episoderne ved Vandtårnet er ikke ekstraordinær situation. Der er ikke tale om unge med 
flygtningebaggrund, men der kan være unge med flygtningebaggrund blandt de unge andre 
steder i kommunen. Der foregår opsøgende og udgående indsats, forældresamarbejde, 
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politipatruljering, opfølgning, rådgivning plus øget timerne gevaldigt til gadeplansarbejdet 
for at kunne være mere tilstede i hele kommunen.  
Der har derudover været afholdt et ekstraordinært forældremøde fra SSP på 
Bakkegårdsskolen, ikke pga. unge i kommunen, men fordi vi ville orientere forældrene om 
sommerperioden.  

 
Næste møde: 8. september 2020 

 
Referent: Ida Juhler 
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