Gladsaxe Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Integrationsrådet

Referat af
møde i
Gladsaxe Kommunes Integrationsråd
Torsdag den 1. marts 2018 kl. 17.30 til 19.30
Gladsaxe Rådhus, lokale 2608

Medlemmer
Farrukh Shahzad, formand
Ole Michael Hansen, næstformand (Skolerådet)
Christina Rittig Falkberg (MB)
Michael Dorph Jensen (MB)
Dorte Bonde Andersson
Reem El Hakiem
Rasmus Winther Due
Sara Kobli
Toubo Andre Vincent
Leon Friis Jørgensen (Boligorganisationerne) (afbud)
Mikkel Hartmann Grøn (Idrætsforeningerne) (afbud)
Rune Schmidt (SSP)
Tilforordnede
Birgitte Vallø (sekretær)

Suppleanter var inviteret til mødet. Ingen suppleanter deltog.
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1.Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra møde den 18. januar 2018
Godkendt.
3. Gladsaxe Kommunes integrationspolitik.
Social- og sundhedsdirektør Jane Torpegaard orienterer om Gladsaxe Kommunes
integrationspolitik med efterfølgende mulighed for spørgsmål.
Gladsaxe Kommunes integrationspolitik vedlægges som bilag 1.
Orientering:
Social- og Sundhedsdirektør Jane Torpegaard orienterede om Gladsaxe Kommunes
integrationspolitik og svarede på rådets spørgsmål. De slides, der blev vist, vedlægges referatet.
4. Det nye integrationsråd
Det nye integrationsråd skal drøfte hvilke områder, rådet ønsker at arbejde med. Måske lægge en plan for det kommende år, måske en plan for mere end det kommende
år. Hvad skal der være fokus på? Er der interesse for at invitere oplægsholdere og i
givet fald hvilke? Er der interesse for besøg ud af huset?
Alle medlemmer (og eventuelle suppleanter der deltager) opfordres til at gøre sig
tanker og komme med forslag til, hvad rådet skal arbejde med.
Drøftelse og beslutning:
Punktet blev til en brainstorm om indsatsområder. En række ideer kom frem. Disse
listes op som en brutto liste under nogle overskrifter, som der arbejdes videre med på
næste møde:
Job og uddannelse:
• En attraktiv by med jobvækst – jobfremmendes aktiviteter som emne
• Samarbejde med jobcentret om besøg på virksomheder, evt. inddrage foreninger
• Social økonomiske virksomheder- kan Integrationsrådet medvirke til at man
bruger det i Gladsaxe
• Integrationsstillinger på skoler. Skolekantine, kantine job. En stilling på hver
skole, som er målrettet integration, puljeansøgning.
• Iværksætteri. Vejledning om støttemuligheder mm, mødested for dem med
dem med forretningside projekt hus, skabe platform i Gladsaxe i stedet for at
skulle til København. (spørge skema for at få kendskab til behovet)
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•
•

Fokus på den gruppe, der ikke kommer i arbejde, hvad ved vi om dem og de
barrierer, der er for at komme i arbejde
Fokus på arbejdskraftindvandrere (green card m.fl.)

Fritidsliv:
• Fritidsliv – puljemidler
• Fodbold turnering -, socialt samvær – Gladsaxe Loves Football
Parallel samfund
• Parallel samfund. Boligområder med indvandrere, der ikke rigtig deltager i noget udenfor området. Og hvordan man får forældre med til forældremøder mm
• Bydelsmødre
Udsatte familiesammenførte kvinder
• Familiesammenførte kvinder og deres rettigheder
• Udenlandske kvinder på krisecentre
• Mentor netværk for disse kvinder
Mulighed for en studietur eller oplægsholder blev nævnt. Deltagere opfordres til at
tænke på forslag til næste møde. Det er nemmere at finde på noget relevant, når rådet har besluttet, hvad man vil arbejde med. Besøg i Mjølner parken, oplægsholder
fra Ålborg Universitet (Global Refugee studies) og besøg fra en idrætsklub blev
nævnt som forslag.
5. Gladsaxe Loves Culture
Dato for Gladsaxe Loves Culture, som Integrationsrådet er medarrangør af, er lørdag
den 2. juni 2018.
Forberedelserne er i gang. Orientering om status på forberedelser.
Rapport om Gladsaxe Loves Culture 2017 vedlægges om bilag 2.
Orientering:
Farrukh orienterede om, at de var godt i gang med at planlægge Gladsaxe loves culture, flere deltagere fra Integrationsrådet er meget velkomne i planlægningen.
6. Studietur til Canada
Rasmus orienterer kort om sin studietur til Canada i januar /februar 2018, hvor han i
forbindelse med sit studium på Ålborg Universitet har set på integration/inklusion i
Canada (Alberta).
Orientering: Udsat til næste møde.
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7. Meddelelser
Integrationsrådets årlige møde med Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (sekretær). Integrationsrådet inviteres til møde med udvalget den 15. maj 2018, antageligt
kl. 17-18.
Formand: Rådet skal have administrator på Facebook gruppe. Reem og Rasmus
melder sig. Sekretæren sørger for at skabe kontakt til tidligere medlem af Integrationsrådet, der lige nu er administrator.
8. Eventuelt
Farrukh foreslår, at næste møde fastsættes til 2½ time, fra 17.30 til 20.00 i stedet for
2 timer.
Der findes en dato til et ekstraordinært møde i april måned. Integrationsrådet får høringsmateriale ud, der omhandler Fremtidens Skole.

Kommende ordinære møder i Integrationsrådet:
Torsdag den 24. maj 2018 kl. 17.30
Torsdag den 30. august 2018 kl. 17.30
Mandag den 5. november 2018 kl. 17.30
Andre vigtige datoer
Møde med Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 15 maj 2018 kl. 17.00
Gladsaxe Loves Culture lørdag den 2. juni 2018
Gladsaxedag lørdag den 25. august
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