
Integrationsrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat af Integrationsrådets møde den 31. marts 2016 

 

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

Ulrik Borch, Kommunalbestyrelsen  

Anne Hjorth, Kommunalbestyrelsen  

Ellen Margrethe Andersen, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte 

Isak Isaksen, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte 

Kirsten á Rogvi, Daginstitutionernes bestyrelser 

Heidi Fink Hesselholt, Skolebestyrelserne 

 

Fra forvaltningen: 

Helene Rasmussen, Social & Sundhed 

Annemette Krabbe, Kultur Unge og Fritid (deltog under punkt 5) 

Mathias Olander, Kultur Unge og Fritid (deltog under punkt 5) 

Karl Bøtker, Social & Sundhed (sekr., ref.) 

 

Ikke til stede:  

Kosna Savage, flygtninge-/indvandrerrepræsentant, næstformand 

Amneh Hawwa, flygtninge-/indvandrerrepræsentant 

Sawsan Aref, flygtninge-/indvandrerrepræsentant 

Shekiba Safi, flygtninge-/indvandrerrepræsentant   

Erik Hamre, Handelsstandsforeningen 

 

 

1. Velkommen til socialdirektør Helene Rasmussen 

Ayesha Khwajazada bød Helene Rasmussen, der er tiltrådt som ny socialdirektør efter Thomas 

Bille, velkommen til Integrationsrådet.  

 

2. Evaluering og opfølgning på Integrationsrådets seminar den 11. februar 2016 

Dokumentation fra seminaret vedlagt.   

Integrationsrådet gennemgik en række af de forslag til aktiviteter i rådets resterende 

funktionsperiode (2016-2017), der fremkom på seminaret. En sammenskrivning af 

Integrationsrådets drøftelser er sendt til rådet sammen med mødereferatet.  

 

Integrationsrådet besluttede samtidig at drøfte de resterende aktivitetsforslag på næste møde, og at 

der orienteres om status på afviklingen af de enkelte aktiviteter på de kommende møder.  

 

3. Orientering fra opgaveudvalget vedrørende flygtninge 

Helene Rasmussen orienterede om, at der har været nedsat to arbejdsgrupper under udvalget, der 

har udarbejdet en række anbefalinger vedrørende: 1) modeller for sammenhæng mellem sprog, 

uddannelse og arbejde for flygtninge, og 2) idræt, fritid og kultur – flygtninges deltagelse i 

foreningslivet. På møde den 6. april vil opgaveudvalget formulere de endelige anbefalinger, der vil 

blive forelagt kommunens Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg i maj 2016, og efterfølgende for 

Kommunalbestyrelsen.   
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I relation til kommunens modtagelse af kvoteflygtninge oplyste Helene Rasmussen, at der i marts-

maj 2016 kun vil komme et mindre antal flygtninge til kommunen. Social & Sundhed forventer, at 

der kommer et væsentlig større antal flygtninge til kommunen i 2. halvdel af 2016.  

 

4. Godkendelse af Integrationsrådets redegørelse for 2015 

Integrationsrådet godkendte et udkast til årsredegørelse 2015, der var udsendt med mødets 

dagsordenen. Redegørelsen publiceres på kommunens hjemmeside www.gentofte.dk. 

 

5. Orientering fra Ungecamp 2016 v/Annemette Krabbe og Mathias Olander, Kultur Unge og 

Fritid 

Annemette Krabbe og Mathias Olander gennemgik en ”prezi” om Opgaveudvalget om ny 

ungepolitik, hvor 10 unge i alderen 13-26 år - heraf en ung med flygtningebaggrund - år har 

deltaget, samt Gentofte Kommunes Ungecamp 2016, der blev afholdt den 11. og 12. marts. Prezien 

er efterfølgende udsendt til rådet.  

 

70 unge deltog i ungecampen, heraf deltog 4 unge med flygtningebaggrund i en del af campen. 

Ungecampen var annonceret på facebook og youtube.com, samt ved direkte henvendelser til skoler, 

uddannelsesinstitutioner, foreninger, kommunale institutioner, og endelig ved direkte kontakt til 

unge. Der har været indslag om Ungecamp 2016 på TV2 Lorry og P1 Orientering, samt interviews 

og omtaler i Villabyerne, Berlingske og BT. Ungecampen viste bl.a., at fællesskaber på tværs er 

efterspurgt især blandt udskolingsunge, hvor det opleves at andre unge holder sig meget for sig selv 

efter geografisk område.  

 

Integrationsrådet roste kommunens initiativ med ungecampen.  

 

Ayesha Khwajazada takkede afslutningsvist Annemette Krabbe og Mathias Olander for deres 

deltagelse i mødet.  

 

6. Orientering vedrørende DFUNK (Dansk Flygtningehjælp Ungdom) 

Punktet blev udsat til næste møde, da næstformand Kosna Savage var forhindret i at orientere på 

dette møde.  

 

7. Orientering fra Netværkshuset i Gentofte 

Ellen Margrethe Andersen orienterede om, at Netværkshuset i Gentoftes oplever, at unge voksne 

flygtninge, der er i uddannelse – eksempelvis gymnasiet eller erhvervsuddannelse - mangler en 

kontaktperson, der kan støtte dem i lighed med kommunens skole-hjem-vejleder. Hun spurgte til 

mulighederne for at der kan etableres en kontaktpersonordning. Det blev besluttet, at rådets 

sekretær kontakter Børn og Skole herom.   

 

8. Orientering om Integrationsrådets facebookside 

Emnet for dette punkt emne blev drøftet under opfølgningen på Integrationsrådets seminar, jf. pkt. 2 

ovenfor.   

 

9. Eventuelt 

Da flere af medlemmerne ikke kunne deltage i det planlagte møde i december, blev det besluttet at 

finde anden dato.  

http://www.gentofte.dk/

