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Referat
af møde i Integrationsrådet i Holstebro Kommune
Onsdag d. 11. januar 2017
i Kultur & Frivillighuset, Nygade 22, 7500 Holstebro
Indbudte:
Afbud
Mødt
Afbud
Afbud
Mødt
Mødt
Ikke mødt
Mødt
Afbud
Mødt

Medlemmer:
Natali K. Brodersen
Josaph Francis Ragunathan
Betina Afif Issa Nielsen
Payman Al Kole
Golaley Karimi
Bettina Klara Uhrbrand
Seyamnd Sino
Tiaheswery Thiaharaja (A)
Richardt Møller (O)
Mette Marie Thomsen (V)

Mødt

Repræsentanter for forvaltningen:
Bo Henriksen, Integrationskoordinator, Arbejdsmarked

Referent:

Alice Flink, Projektsekretær, Kultur & Frivillighuset

1.

Godkendelse af dagsorden.
Dagsordnen blev godkendt.

2.

Godkendelse af referat fra I-rådsmøde d. 23. november 2016.
Referatet blev godkendt.

3.

Valg af ordstyrer.
Mette Marie blev valgt.

4.

Samarbejde med Biblioteket om Kulturdag v/Tiahes.
Tiahes har holdt møde med Jørn fra Biblioteket om en Kulturdag. Faktisk passer det
Biblioteket bedre hvis det bliver 5 dage, 1. uge i maj. Idéen er at lave udstillinger fra
forskellige lande med kultur, historie og effekter fra deres lande. Derudover foredrag
om kulturer, musik og dans og afslutning om lørdagen med mad (smagsprøver). Både
de etniske foreninger, enkelte personer og danske foreninger involveres.
Integrationsrådet skal være tovholder og Biblioteket sørger for PR.
Bo kom med et forslag om at invitere virksomhederne med og lave en form for jobbørs
evt. med en job-speeddating. Mange arbejdsgivere har efterspurgt mere viden om
kulturer for at kunne tage flygtninge i praktik eller ansætte dem. Mange af dem har
sæsonarbejdere.
Der mangles gode rollemodeller, der har været her i en tid, især kvinder som kan
fortælle den gode historie om deres liv og hvordan de får hverdagen til at hænge
sammen med mand, børn og job. Det kunne måske inspirere kvinderne til at komme
lettere ud på arbejdsmarkedet. Her er Bydelsmødrene en oplagt mulighed at få i spil.
Det er vigtigt at der er en rød tråd gemmem Kulturdagene, et overordnet tema.
Der blev snakket om flere forskellige overskrifter: Dråber af forståelse – mødet mellem
forskellige kulturer.
Eller: Dråber af forståelse, mød og få viden om forskellige kulturer. Rådet vil tænke
over den rette titel til næste møde.

16.01.17

Tiahes aftaler snarest en ny mødedato med Jørn fra Biblioteket for at arbejde videre
på Kulturdagene.

5.

Drøftelse af de 5 punkter til ”Gode idéer til Integrationsrådsarbejdet i 2017”
(se referat fra sidste møde).
For at kunne finde egnede personer til nyt Integrationsråd, er der nødt til at være et
ordentligt formål/målsætning for rådets arbejde. Dette skal udarbejdes inden
sommerferien. Efter sommerferien holdes et info-møde for interesserede om arbejdet i
rådet.

6.

Drøftelse af Dialoggmøde med Arbejdsmarkedsudvalget d. 18. januar, bl.a.:
 Udpegning til nyt Integrationsråd.
Prikke engagerede personer på skuldrene, der skønnes at kunne bidrage
med noget konstruktivt til Integrationsrådet.
Det vil være en god idé at holde samtaler med ansøgerne, for at vurdere
de enkeltes ambitioner og interesser.


Hvordan kan vi – også fra 2018 – have et velfungerende
Integrationsråd.
Det er vigtigt at få engagerede personer med, og som også har tiden til
det. Rådet skal have en klar målsætning for arbejdet, for at det bliver
interessant, og der skal være et afkast der kan ses.



Andre input og ideer, som er vigtige i samarbejdet mellem
kommunen og Integrationsrådet.
Det er en god idé, at bruge mere tid på emner, som er relateret til de
udfordringer der er dagligt på arbejdsmarkedsdelen i Jobcentret, da
arbejdspladser bidrager positivt til en god integration.
Derudover kigge mere på hvad frivillige kan bidrage med og være gode
rollemodeller for nye borgere. Der er gode frivillige initiativer i
lokalområderne i bl.a. Vinderup, Vemb, Tvis og Ulfborg, men der mangles
noget tilsvarende i Holstebro by.

7.

Integrationsrådets Facebook side/gruppe v/Betina N.
Udsat til næste møde.

8.

Næste mødedato.
Næste møde bliver: Torsdag d. 9. februar kl. 16-18.

9.

Evt.
Tiahes har fået en invitation som sendes ud til Rådet snarest. Det er et foredrag på
Biblioteket d. 31. januar med titlen: Sig goddag til din fordom – mød en flygtning.
Vagtplan i Trivselshuset ønskes taget op på næste møde som punkt.

