09.04.19

Referat
af møde i Integrationsrådet i Holstebro Kommune
Onsdag d. 3. april 2019
i Kultur & Frivillighuset, Nygade 22, 7500 Holstebro
Indbudte:
Afbud
Mødt
Afbud
Mødt
Mødt
Mødt
Afbud

Medlemmer:
Ghassan Rahmi
Sabrina Martello
Dieu-Benit Moki Bombimbo
Josaph Francis Ragunathan
Bo Henriksen
Tiaheswery Thiaharaja (A)
Mette Marie Thomsen (V)

Referent:

Alice Flink

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordnen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 20. februar.
Referatet blev godkendt.
3. Valg af ordstyrer.
Tiahes blev valgt som ordstyrer.
4. Seminar med workshop om Social kontrol d. 27/2.
 Evaluering af seminar og workshop.
Oplægsholderen Aydin var rigtig god og havde en stor viden om social kontrol. Vi fik
dog ikke svar på vores spørgsmål, som var stillet på forhånd, og der manglede
dybde, som kunne tages med i workshoppen (redskaberne manglede).
Integrationsrådet ser seminaret som første fase. Fase 2 forventes, at blive et
seminar med workshop for borgerne i efteråret.
Workshoppen var en meget positiv oplevelse. Grupperne arbejdede meget intenst
med de 2 spørgsmål og der blev åbnet op for egne oplevelser med social kontrol og
givet mange bud på løsningsmodeller.


Drøftelse og opsamling af svar fra workshop grupperne.
Der kom rigtig mange gode ideer/bud på løsningsmodeller fra de 9 grupper. Bl.a.
forældreundervisning/kursus, kursus til lærerne om kultur/gensidig forståelse og at
det går begge veje.
Svarene er nu samlet men der skal bruges mere tid i Integrationsrådet til at drøfte,
hvilke forslag der skal arbejdes videre med, derfor blev punktet udsat til næste
møde.

09.04.19

5. Evaluering af Dialogmøde med Arbejdsmarkedsudvalget d. 27/2.
Det var et godt og konstruktivt møde med Arbejdsmarkedsudvalget, hvor I-rådet
fremlagde forslagene fra Idékataloget.
Arbejdsmarkedsudvalget vil etablere en arbejdsgruppe, som arbejder videre med
idéerne og der undersøges muligheden for, at I-rådet kan mødes med Børne- og
Familieudvalget i Holstebro Kommune.
6. Drøftelse af brev fra Projektleder af ”Trekanten en fælles indsats” Anja Schou til
Integrationsrådet.
Der var stor diskussion i forbindelse med indholdet af det Anja havde skrevet. I-rådet
skal have uddybe svaret, derfor blev punktet udsat til næste møde.
7. Næste mødedato og indhold.
Næste møde er: Onsdag d. 15. maj kl. 16-18.
8. Evt.
Intet.

