09.09.19

Referat
af møde i Integrationsrådet i Holstebro Kommune
Onsdag d. 4. september 2019
i Kultur & Frivillighuset, Nygade 22, 7500 Holstebro
Indbudte:
Mødt
Mødt
Afbud
Mødt
Mødt
Mødt
Mødt

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. 19. juni.
Referatet blev godkendt.
3. Valg af ordstyrer.
Mette Marie blev valgt til ordstyrer.
4. Logo. Forslag fra Kommunikationsteamet.
Forslaget er ikke lige hvad Integrationsrådet havde tænkt sig. Derfor aftales et
møde for at fortælle Kommunikationsteamet, hvad ønskerne er.
5. Infoflyer/Social Kontrol.
Layout til Flyer aftales ligeledes med Kommunikationsteamet på det kommende møde.
6. Planlægning af Seminar om social kontrol for borgere.
Der ønskes et oplæg fra Jonna Rud, der kan føre til videre dialog og en
Paneldiskussion.
Panelet kunne bestå af 2 politikere fra Arbejdsmarked, 2 socialrådgivere fra
Social/Sundhed og 2 socialrådgivere fra Familiesektionen.
Der var forslag om 2 aftener for at have mere tid til tanker og synspunkter inden
paneldiskussion med politikere på 2. dagen.
Der skal være mulighed for børnepasning samt tolkning på arabisk.
Tiden: 18.30 – 21.00.
Forslag til overskrift: ”Hvorfor blander Kommunen sig i vores liv? Familier og
rettigheder”
Seminariet skal tage udgangspunkt i Social kontrol i familien, Kvinder på
arbejdsmarkedet samt Børn og unge.
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Integrationsrådet vil gerne holde et samarbejdsmøde med Anja Klok og Ivan
Frederiksen, både omkring Seminar, Rollemodeller og fremtidig samarbejdsmodel.
Tiahes spørger dem, hvornår mødet kan afholdes.
Ghassan spørger om en ledig dato omkring midt i november i Trivselshuset til
afholdelse af Seminar.
7. Facebook side.
Punktet udsat til næste ordinære møde.
8. Rollemodeller.
Punktet drøftes når mødet med Anja afholdes.
9. Evt.
Et forslag fra Tiahes om at kigge på en ansat ved Sprogskolen som medlem af
Integrationsrådet, da det hidtil ikke er lykkedes, at få et medlem udpeget fra
Skolebestyrelserne. Det var der stemning for, hvis det kan lade sig gøre.
Josaph deltager i Rådet for Etniske Minoriteters Repræsentantskabsmøde d. 21/9 i
Horsens under temaet ”Kvalificering af det nye Råds fokuspunkter”.
Næste ordinære møde bliver: Onsdag d. 25. september kl. 16-18.

