18.11.15

Referat
af møde i Integrationsrådet i Holstebro Kommune
Tirsdag d. 17. november 2015
i Kultur & Frivillighuset, Nygade 22, 7500 Holstebro
Indbudte:
Mødt
Mødt
Mødt
Ikke mødt
Mødt
Afbud
Afbud
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)
Repræsentanter for forvaltningen:
Kurt B. Hansen, Integrationskoordinator, Arbejdsmarked

Referent:

Alice Flink, Projektsekretær, Kultur & Frivillighuset

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordnen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra I-rådsmødet d. 16/9-15.
Referatet blev godkendt.
3. Valg af ordstyrer.
Valgt blev Betina N.
4. Drøftelse af Dialoggmøde med Arbejdsmarkedsudvalget d. 25/11.
Der var en drøftelse af integrationsudfordringerne, bl.a.:









Skole/hjem samarbejdet.
Etniske grupperinger, der er meget lukkede om sig selv og ikke deltager i
integrationsarbejdet generelt.
Manglende fodfæste på arbejdsmarkedet, enten pga. sprogvanskeligheder eller
kulturforskelle/mødeopfattelse m.v.
Forslag til løsninger:
Info-møde for de etniske forældre om skolestruktur og samarbejde fremover
med skolevæsnet. Rådet har stillet sig til rådighed for samarbejde omkring
løsning af problemer på integrationsområdet, i en henvendelse til Byrådet d. 1.
juli 2015, hvilket Skolechef Michael Gravesen har udtrykt som ”meget positivt”.
Indkalde til dialogmøde med formændene for de etniske foreninger der ikke er
kontakt med på nuværende tidspunkt, for at få mere viden og få klarlagt evt.
problemer.
Forpligtige de etniske foreninger, der modtager penge fra kommunen, i at støtte
nye borgere i integrationsfasen og give dem viden om det danske samfund og
det danske arbejdsmarked.
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5. Praktiske gøremål i forbindelse med Info-aften om Skolestrukturen d. 19/11 i
Trivselshuset kl. 19.30 og 22.00. Herunder forplejning og lås op og aflåsning.
Der blev truffet aftale om det praktiske i Trivselshuset omkring Info-aften.
6. Medlemmernes indsats i I-rådets arbejde, herunder vagtplan i Trivselshuset
v/Tiahes.
Vagtplan for de næste måneder, laves af Tiahes og Betina N, og sendes rundt. Tiahes
opfordrer til, at det er den enkelte medlems ansvar at møde op til vagt. Hvis ikke, skal
vedkommende selv finde en afløser.
Der ønskes mere input fra medlemmerne til dagsorden punkter og emner der skal
tages op på møderne.

7. Næste mødedato.
Næste møde er Dialogmøde med Arbejdsmarkedsudvalget d. 25. november kl. 16-17
for Tiahes, Josaph, Betina N, Payman og Natali.
Herefter er der møde i Rådet (alle medlemmer) fra kl. 17-18 og derefter spisning
kl.18 - ca. 20 (julefrokost).
8. Evt.
Der mangles suppleanter til Rådet. Der ønskes en bred repræsentation og derfor
undersøges det, om der er somaliske og syriske personer der kunne have interesse for
arbejdet.
Josaph og Tiahes er inviteret til Frivilligheds og Integrationsdøgn af
Integrationsministeren, Socialministeren, Frivillighedsrådet og Rådet for Etniske
Minoriteter i Vejle d. 10.-11. december. Mere info fra dem ved det første I-rådsmøde i
2016.

