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Referat
af møde i Integrationsrådet i Holstebro Kommune
Onsdag d. 16. september 2015
i Kultur & Frivillighuset, Nygade 22, 7500 Holstebro
Indbudte:
Mødt
Mødt
Mødt
Mødt
Mødt
Mødt
Ikke mødt
Mødt
Mødt
Afbud

Medlemmer:
Natali K. Brodersen
Josaph Francis Ragunathan
Betina Afif Issa Nielsen
Payman Al Kole
Taner Dogan
Golaley Karimi
Trine Miller
Bettina Klara Uhrbrand
Tiaheswery Thiaharaja (A)
Richardt Møller (O)

Mødt

Repræsentanter for forvaltningen:
Kurt B. Hansen, Integrationskoordinator, Arbejdsmarked

Mødt

Øvrige:
Skolechef Michael Gravesen deltog under punkt 4.

Referent:

Alice Flink, Projektsekretær, Kultur & Frivillighuset

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordnen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra I-rådsmødet d. 17/6-15.
Referatet blev godkendt.
3. Valg af ordstyrer.
Betina blev valgt til ordstyrer.
4. Besøg af Skolechef Michael Gravesen.
Drøftelse af ny skoleordning og dialog om gensidigt samarbejde.
Formanden bød Michael Gravesen velkommen.
Michael fortalte at han var tiltrådt 1/4 som Skolechef. På grund af faldende elevtal i
Holstebro by, er det politisk besluttet, at nedlægge 2 ud af de 5 byskoler i sommeren
2017, hvilket bliver Ellebæk og Sct. Jørgens Skole. Der ønskes mere balance i
klasserne, derfor skal der fremover ikke være mere end max. 18% to-sprogede i hver
klasse for en bedre klassesammensætning. De 3 skoler vil blive et skoledistrikt, hvor
eleverne bliver fordelt. Der vil dog blive taget hensyn til hvor evt. søskende går i
forvejen.
Efter Michaels gennemgang af ny skoleordning, var der tid til en masse spørgsmål fra
rådets medlemmer og bagefter var der en inspirerende og givtig drøftelse.
Michael vil gerne have rådet til at medvirke til, at skabe ro og tryghed om overgangen.
Det blev besluttet at holde en informationsaften i Trivselshuset om ny skolestruktur.
For at få så mange som mulig til at deltage fra Trekantsområdet, holdes der et kl.
19.30 og igen kl. 22.00 af hensyn til bla. Pizzaejere. Rådet skal hjælpe med, at få de
etniske foreningers medlemmer gjort opmærksom på info-aften, hvilket afholdes:
tirsdag d. 20. oktober.
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5. Høring: Strategi for integrationsindsatsen (bilag: sagsfremstillingen til
Arbejdsmarkedsudvalget og Strategi for integrationsindsatsen).
Rådet drøftede strategien og blev enig om følgende høringssvar:
Integrationsrådet har på mødet d. 16. september 2015 drøftet strategien og finder den
på mange måder god.
Rådet anbefaler at der indføres modtagerklasser i lokalområderne, i henhold til
boligplacering, hvor der lægges vægt på at boliger udenfor Holstebro by udgør en
væsentlig del.
Endvidere vil rådet gerne have tilføjet følgende tekst i slutningen af afsnit 1 på side 1:
Her er Integrationsrådet en naturlig samarbejdspartner i processen.
På side 2, efter disse linjer, tilføjes: Det styrker tilhørsforholdet til lokalområdet med
lokale skoletilbud og fritidstilbud, og derfor bør Fritidspas ordningen også udvides til at
omfatte borgere over 18 år.
6. Næste mødedato.
Da der arbejdes på en info-aften om skolestruktur i Trivselshuset d. 20. oktober, blev
der ikke fastsat ny mødedato for rådet. Der udsendes forslag om mødedato via
Doodle.
7. Evt.
Vagt i Trivselshuset 1. oktober: Taner, Payman og Tiahes.
Tiahes er blevet kontaktet vedr. et temamøde i januar om Diskrimination. Derudover er
det stadig et stort ønske at få LOK til at komme og afholde et temamøde om social
kontrol.
Begge dele arbejdes der videre på.

