28.08.14

Referat
af møde i Integrationsrådet i Holstebro Kommune
Mandag d. 18. august 2014
i Kultur & Frivillighuset, Nygade 22, 7500 Holstebro
Indbudte:
Mødt
Mødt
Afbud
Ikke mødt
Mødt
Mødt
Mødt
Mødt
Mødt
Mødt

Medlemmer:
Natali K. Brodersen
Josaph Francis Ragunathan
Betina Afif Issa Nielsen
Jevan Al Kole
Taner Dogan
Golaley Karimi
Trine Miller Sunesen
Bettina Klara Uhrbrand
Tiaheswery Thiaharaja (A)
Malak Karnib (V)

Mødt

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

Afbud

Øvrige:
Camilla Alarcon og Elly Hagenstjerne, Krisecentret, deltager under
punkt 4

Referent:

Alice Flink, Projektsekretær, Kultur & Frivillighuset

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordnen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 24/3-14.
Referatet blev godkendt.
3. Valg af ordstyrer.
Natali blev valgt til ordstyrer.
4. Oplæg fra Krisecentret ”æresrelateret konflikter/vold” V/Camilla Alarcon og
Elly Hagenstjerne, herefter dialog om emnet.
Oplæg udsat til næste møde, pga. sygdom.
Kurt fortalte, at han sidder med i en arbejdsgruppe hvor Politi, Familieafdelingen,
Jobcentret og Krisecentret er repræsenteret. Formålet er at pege på ressource
personer, der kan kontaktes vedr. æresrelaterede problemstillinger.
Problemet er større end man umiddelbart skulle tro, også i Holstebro Kommune, så det
er meget relevant med en handleplan og Holstebro Kommune er da også udpeget af
Ministeriet som forsøgskommune. Kurt uddelte handleplan, der er godkendt på
Direktionsplan.
På hjemmesiden www.etniskung.dk kan man desuden finde en anonym rådgivning,
til unge, forældre og fagpersoner, den drives af Landsorganisationen for
Kvindekrisecentre LOKK Sekretariatet.
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5. Fokusområder (ønsket ved sidste møde).
Der var flere bud på fokusområder. Trine synes at der mangler nogle repræsentanter
fra Bydelsmødre, fra de etniske foreninger eller bare nogle med forskellige sprog, til at

være i den lektiecafé på Sct. Jørgens Skole, hvor hun arbejder. Der er mange 2-sprogede og de mangler nogen at spejle sig i.
Tiahes kom med et forslag om at give modersmålsundervisning i skolen, i stedet for
som nu, for manges vedkommende, private lektioner i fritiden.
Disse forslag udmundede i, at der tages kontakt til skolernes ledelse/skolebestyrelse,
for at spørge, om det er en god idé, at få frivillige fra f.eks. de etniske foreninger, til at
være i lektiecaféerne og til faglig fordybelse og modersmålsundervisning, Trine og
Bettina Uhrbrand tager kontakt til disse.
Tiahes spørger Bydelsmødre og tamilske foreninger om frivillige.
Malak spøger Arabisk Forening og Taner spørger Kurdisk Forening, om der er frivillige
til en evt. ordning på skolerne.
6. Synlighed (ønsket ved sidste møde).
Trine har oprettet den Facebook side som blev aftalt ved sidste møde. Kurt vender det
med jurist på Holstebro Kommune, om der er noget Rådet skal være opmærksom på
inden siden bliver offentlig.
Der var stemning for at lave en folder med info om Integrationsrådet og andre steder
hvor man kan få hjælp, når man kommer fra et andet land til Holstebro.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Tiahes, Taner, Natali og Alice som
skal finde ud af hvad der er vigtigt, at få med i folderen.
Arbejdsgruppen mødes første gang torsdag d. 28/8 kl. 10.
Det blev besluttet at videreføre den vagtordning, der tidligere har fungeret i
Trivselshuset, hvor 1-2 af Intergrationsrådets medlemmer, på skift tager en vagt, den
første torsdag i hver måned kl. 16-18. Her kan stilles spørgsmål og emner kan ønskes
bragt op på Integrationsrådets møder.
Den første vagt, torsdag d. 4/9 tager: Trine, Natali og Josaph.
Vagtplan for 8/10 laves af Tiahes.
Det blev desuden aftalt, at alle medlemmer, der skal være i vagtordningen, kan
henvende sig i Holstebro Kommunes Trykkeri, og få lavet et ID-kort, hvor det fremgår
med billede og tekst, at det er et medlem af Integrationsrådet. Alice tager kontakt til
Jes i Trykkeriet for nærmere aftale.
Derudover blev der snakket om at lave info til Sprogcentrets elever. Formen drøftes
på et senere møde.
7. Gode ideér (fast punkt).
Også drøftet under punkt 5 + 6.
Kurt fortalte, at Partnerskabsaftalen mellem Integrationsministeriet og Holstebro
Kommune bl.a. mundede ud i oprettelse af 2 Rollemodelkorps, en for unge og en for
forældre. Kontaktperson til korpsene er Kirtha Østergaard på UU Nordvestjylland
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(Ungdommens Uddannelses Vejledning). Da der er lidt usikkerhed om hvorvidt disse
korps stadig kører, vil Kurt rette henvendelse til Kirtha med en forespørgsel. Hvis de
stadig er aktive, kunne det være en idé for Integrationsrådet, at gøre brug af dem.
8. Evt.
Da det forlyder at Integrationsrådets medlem, Jevan Al Kole, er flyttet til København,
blev det besluttet, at Payman Al Kole skal indstilles til Arbejdsmarkedsudvalget om at
overtager pladsen.
Til slut orienterede Alice om, at regeringen har besluttet, at nedlægge LBR (Lokalt
Beskæftigelsesråd) pr. 31/12-14.
Derfor kommer der ikke et medlem fra LBR til I-Rådet og I-Rådets repræsentant Taner
Dogan, skal ikke længere være i LBR.
Kurt påpegede, at der så skal ske en ændring i Integrationsrådets vedtægter, når der
ikke længere er 11 medlemmer men 10, da det har betydning for hvornår der er
stemmeflertal ved møderne.
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