05.12.19

Dagsorden
til møde i Integrationsrådet i Holstebro Kommune
Tirsdag d. 28. januar 2020
Kl. 16.00-18.00 i Kultur & Frivillighuset, Nygade 22, 7500 Holstebro
Indbudte:

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

Referent:

Mette Marie Thomsen

Afbud:

Dieu-Benit Moki Bombimbo
Alice Flink er sygemeldt

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat fra d. 11/12-19.
Referat fra d. 11/12-19 godkendt
3. Valg af ordstyrer.
Sabrina vælges til ordstyrer.
Jobcenterets nye repræsentant hedder Birgitte Frydensbjerg.
4. Evaluering af mødet den 18.12.19.
Mødet med arbejdsmarkedsudvalget betyder at fokus på kvinder i Job og social
kontrol fortsætter. Der fokuseres yderligere på mental sundhed hos unge og
forældre/skole samarbejde. Arbejdsmarked-udvalget havde stor ros for det
afholdte seminar i Trivsel huset
5. Punkter der skal drøftes:
Deltagelse i RED konference d. 14/11-19.
Thiahes og Ghassan deltog. Emnet var æresrelaterede konflikter og der var
deltagelse af tre forskere og en psykolog. Dialog og debat ved bordene, bl.a emnet
Baba (fædregrupper i stil med bydelsmødre) blev debatteret
Deltagelse i Mind the Democracy.
Baba og bydelsmødre har opstartet ideen og lavet materiale, som bruges til at
undervise i demokrati i en slags gadehøjskole. I Holstebro har der været aktiviteter i
november og december. På nuværende tidspunkt har ca. 40 personer deltaget. Hver
deltager laver selv efterfølgende nye kurser.

05.12.19

Status på uddeling af flyer og status på facebook side.
Thiahes har delt flyers ud på sprogskolen og forventer at nå ud på flere skoler i
Holstebro inden længe. Sabrina har delt flyers ud på Holstebro friskole og UCH.
Mette Marie har været på Vinderup Realskole og Birgitte tager flyers med til
jobcenteret og job-og kompetancecenteret (JKV).
Alice skulle afklare med den kommunale administration hvorledes reglerne for
at bruge kommunens facebookside er. Vi afventer yderligere
5. Næste møde og indhold.
Næste møde er d. 17/2. Sted og tidspunkt som vanligt. Punkt på dagsordenen:
Hvordan kommer vi i kontakt med libanesiske og syriske kvinder?
7. Evt.

