Gladsaxe Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Integrationsrådet

Referat af
ekstraordinært møde i
Gladsaxe Kommunes Integrationsråd
Tirsdag den 10. april 2018 kl. 19.00 – 21.30
Gladsaxe Rådhus, lokale 3607

Medlemmer
Farrukh Shahzad, formand
Ole Michael Hansen, næstformand (Skolerådet)
Christina Rittig Falkberg (MB) orlov – stedfortræder Me
Sophie Christensen
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) (afbud)
Tilforordnede
Birgitte Vallø (sekretær)
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Suppleanter var inviteret til mødet. Ingen deltog.
1.Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra møde den 1. marts 2018
Godkendt.
3. Studietur til Canada
Rasmus orienterer 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:
Rasmus orienterede om sin studietur til Canada, og om hvordan man der håndterer
integrationsopgaven. Rasmus har været 4 måneder i praktik i en kommune i Danmark (Gladsaxe), og ønskede at lave en sammenligning med canadiske forhold. Det
hele måtte imidlertid gentænkes, da Canada ser på integration helt anderledes end i
Danmark.
Rasmus orienterede om, at flygtninge i Canada fortrinsvis modtages ved at man henter flygtninge til landet via UHHCR. Dvs. der er er ikke tale om spontanflygtninge som
i Danmark.
Flygtninge har et år til at finde sig til rette og får et års støtte inkl. en bolig. Derefter
klarer man sig selv, og kan man ikke det, er der alene et minimum af støtte. Noget af
integrationsarbejdet er udliciteret til religiøse foreninger.
Den hjælp, der er at få det første år er gratis og der er ingen pligt til at deltage. Der er
forskellige programmer for flygtningene, fx et 8 måneders kursus i samarbejde med
forskellige organisationer (universitet, minoritetscenter + faglig organisation). Efter
dette program kan flygtningene arbejde med det fag de har arbejdet med før, med
start på et lavere niveau. 95 % opnår med dette program ansættelse efter de 8 måneder.
4. Integrationsrådets årlige møde med Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget besluttede i 2006 at invitere Integrationsrådet til et årligt møde med Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.
Integrationsrådet deltager i år på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde
den 15. maj.
På mødet vil Integrationsrådet få lejlighed til at stille spørgsmål til Beskæftigelses- og
Integrationsudvalgets medlemmer samt drøfte emner på integrationsområdet, der har
interesse.
J. nr. 15.40.00P35
Sag: 2018/00070 007

2

Rådet skal til brug for mødet den 15. maj drøfte de emner, de ønsker at tage op med
udvalget.
Drøftelse og beslutning:
Integrationsrådet besluttede sig for de emner, de ønsker at tage op med Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.
5. Høring i forbindelse med fremtidens skole
Børne- og Undervisningsudvalget har på møde den 27. februar 2018 besluttet at
sende følgende forslag i høring, bl.a. i Integrationsrådet.
• Pædagogiske pejlemærker for indretning af skolernes læringsmiljøer,
• Plan for udvikling af skolernes læringsmiljøer på kort, mellemlangt og langt sigt
herunder Søborg skole, samt
• Disponering af de afsatte 250 mio. kr. til skolernes læringsmiljøer, herunder Søborg
Skole
Der er frist for høringssvar den 22. april 2018.
Vedlagt er følgende bilag:
• Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets sagsfremstilling om Fremtidens
Skole
• Høringsmateriale Fremtidens Skole
• Skolerne – opretning af indeklima
Drøftelse og beslutning:
Rådet udarbejdede et høringssvar.
6. Høring i Integrationsrådet om ”Børn og unge former fremtiden” Børne- og
Skolepolitik i Gladsaxe Kommune og udkast til ”Rummelige fællesskaber”.
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget har på møderne den 06.03.2018 og 20.03.2018 besluttet at sende udkast til ”Børn og unge former fremtiden” Børne- og Skolepolitik i Gladsaxe Kommune og udkast til ”Rummelige
fællesskaber” Politik for kultur, fritid og idræt i Gladsaxe Kommune i høring.
Udvikling af de to politikker bygger på mange dialoger med børn og unge, forældre,
foreninger, interesseorganisationer, brugerbestyrelser og råd, private aktører, øvrige
interesserede borgere m.fl. Processen omkring udvikling af de to politikker kan ses i
en lille billedfortælling via følgende link: Udvikling af Børne- og skolepolitik og Politik
for kultur, fritid og idræt 2017 – 2018
Forslaget er i høring 22.03.2018 – 18.05.2018.
Høringsmaterialet udgør følgende:
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•
•

Udkast til ”Børn og unge former fremtiden” Børne- og Skolepolitik i Gladsaxe
Kommune
Udkast til ”Rummelige fællesskaber og kreative frirum” Politik for kultur, fritid
og idræt i Gladsaxe Kommune.

Efter den formelle høring behandles alle høringssvar, og politikkerne bliver herefter
sendt til behandling i henholdsvis Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i juni. Herefter behandles de i Økonomiudvalget i august, og
endelig behandles de i Byrådet 26.09.2018.
Drøftelse og beslutning:
Rådet udarbejdede et høringssvar.
7. Det nye integrationsråd
På mødet den 1. marts 2018 blev mulige emner for Integrationsrådet drøftet. Fra referatet fremgår, at det var nedenstående emner, som blev bragt op. På mødet den
10.april indkredser Integrationsrådet nærmere, hvad der skal arbejdes videre med,
fokuseres på.
Emner fra mødet den 1. marts:
Job og uddannelse:
• En attraktiv by med jobvækst – jobfremmende 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)
• 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
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Udsatte familiesammenførte kvinder
• Familiesammenførte kvinder og deres rettigheder
• Udenlandske kvinder på krisecentre
• Mentor netværk for disse kvinder
Drøftelse og beslutning:
Det blev besluttet, at Sara kommer med et oplæg om punktet ”Iværksætteri” med
henblik på at kortlægge behov, tal på området og evt. arbejde videre med dette.
Mikkel har ønsket at sætte temaet ”De frivillige foreningers vilkår i de socialt udsatte
boligområder i Gladsaxe” på som noget, der kan arbejdes videre med.
Rådet drøftede desuden mulighederne for en mindre pulje penge til initiativer, der
fremmer integration.
Formanden gjorde opmærksom på folketingsvalget næste år og på, at rådet i den forbindelse kan lave noget for at opfordre etniske minoriteter til at stemme (dvs. etniske
minoriteter, der er blevet danske statsborgere, idet kun danske statsborgere kan
stemme til folketingsvalg)
Rasmus orienterede om to professorer fra Ålborg Universitet, der kan belyse emnet
integration ud fra et forskningssynspunkt. Han undersøger, hvad de koster at invitere
ud. Som inspiration.
8. Gladsaxe Loves Culture
Dato for Gladsaxe Loves Culture, som Integrationsrådet er medarrangør af, er lørdag
den 2. juni 2018. Orientering om status på forberedelser.
Orientering:
Formanden opfordrer til, at medlemmerne af Rådet deltager fra kl. 10.00 på dagen
for at gå med i optoget. Tag familie og børn med. Boden skal bemandes, der skal laves en plan. Der skal indhold i boden, Rasmus og sekretær udarbejder en quiz,
Toubo sender forslag til quiz spørgsmål.
En yderligere konkurrence om hvor integration opleves blev foreslået.
9. Meddelelser
Formand: Henvendelse fra Kanal Gladsaxe Radio og TV om deltagelse i et program.
Deltagelse evt. Michael og Michael.
Farrukh foreslog, at alle til næste gang overvejer, hvordan facebookgruppen skal bruges.
Medlemmer: Sara delte flyers ud (Afrikamesse den 21 og 22 april.)
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Sekretær: Der er møde i repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter den 5.
maj, Sara deltager
Der er åbent for tilmelding til hjemmesiden til Gladsaxe dagen. Farrukh sørger Integrationsrådets tilmelding.
Me Sophie Christensen indtræder som medlem i Integrationsrådet, mens Christina
Rittig Falkberg er på orlov.
10. Eventuelt
Intet til referat.
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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