
Integrationsrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat af Integrationsrådets møde den 23. marts 2017 

 

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

Kosna Savage, flygtninge-/indvandrerrepræsentant, næstformand 

Amneh Hawwa, flygtninge-/indvandrerrepræsentant 

Sawsan Aref, flygtninge-/indvandrerrepræsentant 

Ulrik Borch, Kommunalbestyrelsen  

Ellen Margrethe Andersen, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte 

Isak Isaksen, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte 

Heidi Fink Hesselholt, Skolebestyrelserne 

Erik Hamre, Handelsstandsforeningen 

Birger Hesse, Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte (SIG) 

 

Fra forvaltningen: 

Bo Sund, Social & Sundhed 

Mathias Olander, Ungekultur 

Karl Bøtker, Social & Sundhed (ref.) 

 

Gæster: 

Amalie Sommerfeld Gran, RUC 

Kathrine Lindorf Lund, RUC 

Michala Kildegaard Bolt, RUC 

Sarah Jordan Torp, RUC  

 

Ikke til stede:  

Shekiba Safi, flygtninge-/indvandrerrepræsentant   

Kirsten á Rogvi, Daginstitutionernes bestyrelser 

Anne Hjorth, Kommunalbestyrelsen  

 

 

1. Integrationsfremmende aktiviteter, herunder musik og sport v/direktør Benny Würtz, Würtz 

Extemp, og ungekonsulent Mathias Olander, Gentofte Kommune  

Ayesha Khwajazada bød indledningsvis 4 studerende fra RUC, der tidligere havde anmodet om at 

måtte overvære mødet, velkommen. De studerende orienterede om, at de var i gang med et projekt 

om samskabelse i relation til politisk inddragelse. De ville gerne følge Integrationsrådet i denne 

sammenhæng.   

Ayesha Khwajazada bød herefter Benny Würtz og Mathias Olander velkommen til mødet.  

Benny Würtz orienterede om, at DBU København, Gentofte Kommune og Benny Würz’ 

konsulentvirksomhed i 2016 gennemførte et projekt for tosprogede. Projektets formål var at øge 

nyankomne uledsagede flygtninges danskindlæring. Projektets tese var, at det ville være fremmende 

for indlæringen at bringe personerne i en ramme, hvor de følte sig trygge. Via ViTo blev fundet 7 

unge mænd og 3 unge kvinder i alderen 16-19 år, der var idrætsorienterede inden for fodbold 



 2 

(mændene) og volleyball (kvinderne). De unge gennemførte en træneruddannelse og praktiserede 

efterfølgende som hjælpetrænere. Projektet blev afsluttet i oktober 2016 og var en succes. TV2 

Lorry har bragt et indslag om det. Det har ikke været muligt at foretage en egentlig måling der 

kunne påvise, om sprogindlæringen var blevet øget af projektet. Det havde dog været indtrykket, at 

deltagerne var blevet mere motiverede for at kaste sig ud i at tale dansk end tidligere.   

Der blev spurgt, om der i projektet havde været en kontrolgruppe af unge til at påvise, om forløbet 

havde haft betydning for sprogindlæringen m.v. for de deltagende unge. Benny Würz oplyste, at der 

ikke havde været en sådan kontrolgruppe, men at han gerne ville overveje, om der burde etableres 

en sådan i kommende projekter.  

Benny Würz oplyste herefter, at der nu planlægges en fase 2 i projektet, hvor der udover Gentofte 

Kommune vil deltage 5 andre kommuner. Projektansvaret vil være fordelt mellem DBU 

København, DBU Sjælland og Benny Würz’ konsulentvirksomhed. Der er søgt midler i DBU’s 

udviklingsfond til at de unge kan komme ind i et større udvalg af klubber, således at der kan findes 

klubber til den sportsgren, den enkelte unge er særlig god til. Projektet forventes afviklet i 2018.  

Det blev foreslået fra Integrationsrådet, at man overvejede at uddanne fædre og eventuelt senere 

mødre til at være hjælpetrænere.  

Mathias Olander orienterede herefter om en række aktiviteter der var lavet med unge flygtninge, 

bl.a. velkomstfesterne i 2015 og 2016, en malerworkshop for unge syrere og danskere, Gentofte 

Streetfestival og om Musikbunkeren i Bernstoffsparken. Kommunen er i sine projekter på bl.a. 

ungeområdet opmærksom på at indtænke flygtninge, og er i løbende dialog herom med ViTo og 

Netværkshuset herom.   

Mathias Olander omdelte en flyer med den nye ungepoltik: En ung politik.  

Kommunens nyeste ungeprojekt er Det Mobile Ungekontor - en kassevogn, der fra ultimo april 

2017 kan anvendes til aktiviteter og projekter, der er omfattet af de fem pejlemærker i den nye 

ungepolitik. Kassevognen vil bl.a. blive anvendt af gadeteamet og i forbindelse med 

skatebaneprojekt, streetfestival og rådgivning i ungdomsboligerne. Mathias Olander oplyste i den 

forbindelse, at Integrationsrådet var velkomment til at komme med andre anvendelsesforslag, der 

har relation til ungepolitikkens pejlemærker.   

Amneh Hawwa anførte, at der er behov for en særlig indsats blandt unge kvindelige flygtninge i at 

deltage i arrangementer, og foreslog, at kassevognen kunne anvendes til opsøgende arbejde blandt 

denne gruppe.  

 

2. Årsredegørelse 2016 

Et udkast til årsredegørelse 2016 var udsendt med dagsordenen.  

Integrationsrådet drøftede og godkendte udkastet.   

 

3. Tidsplan til integrationsrådsvalg 2018 

Integrationsrådets valgproceduren og et udkast til tidsplan til valg af flygtninge- og indvandrer-

repræsentanter var udsendt med dagsordenen.  

 

Integrationsrådet godkendte udkastet til tidsplan.  
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4. Mulige ideer til at finde valgkandidater  

Ayesha Khwajazada anførte, at det vil være bedst at finde valgkandidater blandt de flygtninge og 

indvandrere, der har været i Danmark nogle år, og dermed kender lidt til samfundet. Hun fandt det 

samtidig vigtigt at arbejde med synliggørelse af rådet, herunder i forhold til dem, rådet 

repræsenterer.  

Hun opfordrede alle til at være opmærksomme på personer, der kunne tænkes at være ”emner” som 

valgkandidater, og foreslog, at rådet kunne invitere interesserede til at deltage i et af rådets møder. 

Endelig anførte hun, at rådet kan drøfte ideer til at finde valgkandidater på de kommende møder.  

Det blev foreslået, at der blev afholdt møder i Netværkshuset, Sprogcenter Hellerup og 

bibliotekerne i Ordrup og Gentoftegade om muligheden for at opstille til valget og 

Integrationsrådets opgaver m.v. Det var i den forbindelse vigtigt at informere om, at rådet har 

kompetence til at rådgive, men ikke til at træffe beslutninger.  

Det blev endvidere foreslået at høre Villabyerne, om de vil bringe en artikel om valget.   

 

5. Aktiviteter 2017 – status 

(Plancher fra Integrationsrådets seminar den 11. februar 2016 og mødet 31. marts 2016 er vedlagt. 

Der er desuden vedlagt uddrag af referaterne af Integrationsrådets møder den 1. september (punkt 

3) og 24. november 2016 (punkt 4))  

Ayesha Khwajazada oplyste, at Netværkshuset og Hovedbiblioteket var ved at planlægge et 

arrangement, hvor der er børneteater om formiddagen, koncert om eftermiddagen og hvor 

medlemmer fra Integrationsrådet kan repræsentere rådet om aftenen.  Hun oplyste endvidere, at 

Integrationsrådet kan deltage i Vangede festdage i sommeren 2017.  

 

 

6. Eventuelt 

Erik Hamre oplyste, at Handelsstandsforeningen har nedsat en taskforce, hvor foreningens 

medlemmer kan henvende sig vedrørende ansættelse af flygtninge m.v.  

 


