Gladsaxe Kommune
Social- og Sundhedsforvaltningen
Integrationsrådet

Referat af
møde i
Gladsaxe Kommunes Integrationsråd
Onsdag den 15. maj 2019 kl. 17.30 til 19.30
Gladsaxe Rådhus, lokale 2607

Medlemmer
Farrukh Shahzad, formand
Ole Michael Hansen, næstformand (Skolerådet)
Christina Rittig Falkberg (MB) (afbud)
Michael Dorph Jensen (MB)
Dorte Bonde Andersson
Reem El Hakiem
Rasmus Winther Due (afbud)
Sara Kobli (fraværende)
Toubo Andre Vincent (afbud)
John Pedersen (Boligorganisationerne) (afbud)
Mikkel Hartmann Grøn (Idrætsforeningerne)
Rune Schmidt (SSP)
Tilforordnede
Birgitte Vallø (sekretær)
Suppleanter er inviteret til mødet.
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1 . Besøg af venskabsfamilier v/Jonas (kl. 17.30 til ca. 18.00)
Mødet starter med et besøg af Jonas fra projekt Venskabsfamilier.
Venskabsfamilier er frivillige, der giver nye flygtninge praktisk og social støtte i hverdagen. Venskabsfamilier fungerer slags ”gode naboer”, der udover social kontakt orienterer flygtninge om forskellige forhold i det danske samfund. Andre end flygtninge
kan også få en venskabsfamilie.
Venskabsfamilier i Gladsaxe har eksisteret siden 2012 og er en del af Dansk Flygtningehjælp. Projektet støttes økonomisk af Gladsaxe kommune.
Jonas vil fortælle om Venskabsfamilier, om hvordan Dansk Flygtningehjælp finder frivillige til projektet, hvordan flygtninge og frivillige matches og hvad der kommer ud af
at have en venskabsfamilie.
Orientering:
Jonas orienterede om projekt Venskabsfamilier i Gladsaxe.
2 . Godkendelse af resten af dagsorden
Godkendt.
3. Godkendelse af referat fra møde den 18.03 2019
Godkendt.
4. Opsamling på Integrationsrådets årlige møde med Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 30.04 2019.
Integrationsrådet deltog i år på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde den
30. april.
Hvordan gik mødet og er der noget, der bør gøres anderledes næste år.
Drøftelse:
Nogle mente, at det med at sidde og tale i én stor gruppe medfører for lidt dialog.
Men mindre grupper kan omvendt gøre det vanskeligt at få noget samlet ud af mødet
med Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Integrationsrådet skal have en klar rolle
fordeling, når de deltager på mødet. Måske skal Rådet være lidt skarpere på hvad de
ønsker at drøfte.
Forberedelse af mødet i 2020 sættes på Integrationsrådets møde i starten af det nye
år.
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5. Nyt fra arbejdsgrupper
I forbindelse med arbejdet med emner for det nye integrationsråd nedsatte Rådet på
mødet den 24. maj 2018 nogle arbejdsgrupper, som så kan arbejde videre med ideer
inden for hvert emne.
Arbejdsgrupperne tager på eget initiativ kontakt til hinanden.
På møde den 21. januar 2019 besluttede Rådet, at én arbejdsgruppe skal fremlægge
noget ved hvert møde, for at sætte gang i arbejdsgrupperne igen. På mødet 15. maj
taler rådet videre om ”Pulje til fremme af integration i fritidslivet i Gladsaxe Kommune”, så projektet kan sættes i gang.
Herudover er der status på Gladsaxe Loves Culture samt en beslutning om indhold
på Integrationsrådets stand på dagen.
Arbejdsgrupper:
• Gladsaxe Loves Culture. Datoen for 2019 er 8. juni.
• Kvinders rettigheder: Dorte, Reem.
• Job, iværksætteri, uddannelse: Sara, Reem, Michael (Dorph), Rune, Andre
• Fritidsliv; Rune, Dorte, André, Rasmus, Michael (Hansen), Mikkel
• Ny arbejdsgruppe: Sportsevent september 2019: Vincent, Michael, Rasmus,
Mikkel
Drøftelse:
Gladsaxe Loves Culture: Til Integrationsrådets stand skal indkøbes sæbebobler
mm, der skal udarbejdes quiz (Reem tager sig af det) og flyer skal trykkes i nyt oplag. Program sættes på Facebook.
Fritidsliv: Oplæg til ”Pulje til fremme af integration i fritidslivet i Gladsaxe Kommune”
godkendt med enkelte rettelser og sendes til layout hos Michael (Dorph) og til tryk
herefter.
Arbejdsgruppen ”Valg” nedlægges og genopstår senere med henblik på forberedelse
til næste kommunevalg.
Til næste møde – oplæg fra ny arbejdsgruppe om sportsevent september 2019.
6. Ideer til studiebesøg/tur
Integrationsrådet har mulighed for at tage på studiebesøg/studietur for som råd at opbygge viden på integrationsområdet. Et besøg i Malmø har tidligere været på tale.
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Hvilke ideer har rådet? Hvad er der stemning for?
Drøftelse:
Forslag om at brede en sådan tur ud til flere end Integrationsrådet.
På næste møde drøftes hvad udbyttet af en sådan tur skal være. Samt ideer til turen.
Send gerne ideer til formand eller sekretær.
7. Relevante udvalgssager
Det er aftalt, at man som fast punkt på møderne fremover har et punkt, hvor relevante udvalgssager drøftes. Sekretæren ser dagsordner igennem og finder relevante
sager for rådet. Husk, at man kan abonnere på udvalgssager.
Til dette møde:
Psykiatri og Handicapudvalget, 08.04l 2019. Anvisning af boliger til nyankomne flygtninge. Bilag 1.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, 30.04 2019. Indstiftelse af integrationspris.
Bilag 2.
Orientering:
Sekretæren orienterede om sagen ”Anvisning af boliger til nyankomne flygtninge”
samt om, hvor mange flygtninge, der aktuelt mangler at få anvist permanent bolig.
Integrationsrådet drøftede indstiftelse af integrationspris.
8. Meddelelser
Formand:
-

Gladsaxedagen 24.08 2019. På Rådets stand genbruges det, der er på til
Gladsaxe Loves Culture.

-

Rådet har modtaget tilbud fra stand-up komiker om optræden om integrationsspørgsmål. Mest målrettet unge. Michael (Hansen) går videre med det til 10.
klasser og gymnasium.

Medlemmer:
- Michael (Hansen) foreslog på møde i januar 2019 forskellige interne oplægsholdere fra børn og unge området. Forslag? Punktet udsat fra tidligere møde. Det blev
aftalt, at Mikkel på næste møde holder et oplæg om integrationsindsatsen i foreningslivet.
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-

Teaterforestilling på Nørrebro Teater om integration den 4. februar (Dorte og Mikkel) – udsat fra sidste møde. Dorte og Mikkel fortalte kort om stykket.

9. Eventuelt
Intet til referat.

Kommende møder 2019
Mandag den 19. august 17.30 – 19.30
Tirsdag den 8. oktober 17.30 – 19.30
Torsdag den 21. november 17.30 –
19.30

Møde i Integrationsrådet
Møde i Integrationsrådet
Møde i Integrationsrådet

Andre arrangementer 2019
Lørdag den 8. juni
Lørdag den 24. august
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