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Referat
af møde i Integrationsrådet i Holstebro Kommune
Onsdag d. 23. november 2016
i Kultur & Frivillighuset, Nygade 22, 7500 Holstebro
Indbudte:
Mødt
Mødt
Mødt
Mødt
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. 26. oktober.
Referatet blev godkendt.

3.

Valg af ordstyrer.
Valgt blev Betina N.

4.

Nyt fra konference om generel integration samt integrationstræf ”Flygtninge i
Job” v/Bo.
Bo fortalte, at det var et træf for virksomheder og kommuner. Hvilke udfordringer og
kulturforskelle er der for virksomheder der tager praktikanter ind, der kun har været i
Danmark i 4-6 uger. I Holstebro Kommune er der nu kommet 60-65 personer, primært
fra Syrien og Eritrea, i virksomhedspraktik.
Efter praktikken om formiddagen, går eleverne efter 8 uger i Danmark, på Sprogskole
om eftermiddagen.
Inden de når så langt, har hver flygtning i gennemsnit været i kontakt med mellem
37- 40 personer i de offentlige instanser, der skal ordne noget for dem.

5.

Gode idéer til Integrationsrådsarbejdet i 2017.
Der kom følgende 5 forslag:
 Frivilliggruppe i Holstebro, som det ses i andre dele af kommunen, til at hjælpe
boligplacerede flygtninge. Der kan arrangeres et mini kursus for nye hjælpere om
kulturforskelle og andre udfordringer, så de er klædt på til opgaverne.
 Konference med foreninger/offentlige instanser om integration.
 Drage erfaringer ind fra andre Integrationsråd i arbejdet, evt. besøg af disse.
 Synlighed af eget råd. Der forsøges igen med kontakt til en journalist med henblik
på et interview.
 Velkomstpjece til boligplacerede flygtninge.
Punkterne tages op til nærmere drøftelse på næste møde.
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6.

Forslag om Kulturdag/fest v/Tiahes.
Tiahes foreslog at Integrationsrådet samarbejder med Biblioteket om en Kultur uge
evt. i Festugen 2017. Idéen er, at lave udstillinger fra forskellige lande med deres
kultur, historie og hvilke grunde der er til, at de er her i Danmark.
Derudover arrangeres dans, musik, smagsprøver på mad og foredrag med
flygtninge/indvandrere.
Udstillingerne kunne være fra Syrien, Eritrea, Sri Lanka, Irak, Libanon, Nepal og
Tyrkiet.
De etniske foreninger involveres.
Det blev besluttet, at gå videre med idéen og kontakte Biblioteket for at aftale et møde
omkring Kulturuge.

7.

Datoer besluttes til individuel dialogmøde med de etniske foreninger: HDTVF,
HMAVF, Kurdisk-Syrisk Forening og Somalisk Forening.
Dato for mødet bliver: tirsdag d. 7/2 fra kl. 16.00, med en halv time til hver af de 4
foreninger.
Tiahes, Betina N., Mette Marie og Josaph deltager.

8.

Næste mødedato.
Næste møde bliver: Onsdag d. 11. januar kl. 16-18.

9.

Evt.
Mohammed Bile fra Somalisk Kulturforening har på forespørgsel fra Tiahes, sagt ja til
at ansøge om den ledige plads i rådet. Ansøgningsskema sendes til ham, når vi
har modtaget en e-mail at sende på.
Der er kommet en henvendelse til Betina N. fra suppleant Siva Ramalingam om
hvorfor han ikke var indbudt til at deltage i Integrationsrådets julefrokost. Der har
aldrig været inviteret suppleanter med til årets sidste møde, hvorfor det heller
ikke er sket denne gang.
Betina N. vil gerne have punktet om I-rådets Facebook gruppe på til næste møde.

