26.06.15

Referat
af møde i Integrationsrådet i Holstebro Kommune
Onsdag d. 17. juni 2015
i Kultur & Frivillighuset, Nygade 22, 7500 Holstebro
Indbudte:
Mødt
Mødt
Mødt
Mødt
Mødt
Afbud
Afbud
Ikke 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)

Afbud

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. 18/5-15.
Referatet blev godkendt.
3. Valg af ordstyrer.
Valgt blev Betina N.
4. Opsamling på arbejdsgruppernes arbejde og beslutninger:
1) Relationsmedarbejdere/social kontrol/ kontakt til politikere m.v.:
Natali, Tiahes, Betina N., Trine, Golaley.
Brev (er vedhæftet referatet) udarbejdet af arbejdsgruppen blev gennemlæst, og
sendes til Byrådet. Svar på brevet afventes til efteråret.
Krisecentret har kontaktet Integrationsrådet for at få hjælp til en opgave i den
æresrelaterede projekt de kører, om social kontrol versus opdragelsesvold. Her
har Betina N. stillet sig til rådighed. Der er aftalt et møde i august.
Der afventes stadig deltagelse i en temadag om social kontrol der afholdes af
LOKK.
2) Skole og forældre samarbejde/forældreinddragelse:
Bettina U., Richardt, Taner, Payman, Josaph.
Payman, Tiahes og Josaph deltog i arrangement I Trivselshuset, hvor den nye
Skolechef Michael Gravesen fortalte om forslag til ny skoleordning for
Holstebro by.
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Forslagene er bl.a.:




At ændre de nuværende 5 skoledistrikter til ét samlet distrikt.
At omdanne de 5 nuværende skoler til 3 skoler med hver deres tydelige
profil.
At skabe en bedre fordeling af bl.a. de tosprogede elever.

Læs: Resumé af ”Skoler i balance – ny skoleordning for Holstebro by”
samt ”Høring om ny skoleordning for Holstebro by (er vedhæftet referatet).
Forslaget er sendt i høring frem til 1. september 2015.
Det blev besluttet, at invitere Skolechef Michael Gravesen til at deltage i næste
møde med henblik på at få viden om ny skoleordning og få en dialog med ham
om gensidigt samarbejde. Alice sender invitation.

5. Vagtplan i Trivselshuset d. 6/8 (kl. 16-18).
Natali og Tiahes.
6. Næste mødedato.
Afhængig af tilbagemelding fra Skolechef Michael Gravesen, bliver det enten onsdag
d. 9. september eller onsdag d. 16. september kl. 17-19.
7. Evt.
Integrationsrådet ønsker mere synlighed, derfor skal der info om vagt og med billede af
Rådet i Dråben næste gang, hvis det kan lade sig gøre. (Tiahes)
Når der er vagt, vil større synlighed i Trivselshuset også være ønskeligt. Der
undersøges om et banner stativ kan bestilles hos Jes i Trykkeriet. (Tiahes og Josaph).
Der var forslag om, at Integrationsrådet får sit eget logo. Alice undersøger om det kan
lade sig gøre eller om det er Holstebro Kommunes logo der må bruges.
Dagbladet kontaktes efter sommerferien for en artikel. (Tiahes og Alice).
Deltagelse af Integrationsrådet til Kvarterfestival d. 5. september med info-stand (Alice
spørger Ivan).
Tiahes ønsker en Temaaften om menneskerettigheder (afholdes af Institut for
Menneskerettigheder) i efteråret, f.eks. oktober. Tiahes undersøger muligheden for
dette.
Taner har fået en indkaldelse til møde i Dialogforum. Rådet har ikke hørt om
Dialogforum før, så Alice undersøger dette og giver besked tilbage til Taner.
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