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Referat
af møde i Integrationsrådet i Holstebro Kommune
Onsdag d. 17. oktober 2018
i Kultur & Frivillighuset, Nygade 22, 7500 Holstebro
Indbudte:
Mødt
Mødt
Afbud
Afbud
Mødt
Afbud
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. 3. oktober.
Referatet blev godkendt.
3. Valg af ordstyrer.
Bo blev valgt til ordstyrer.
4. Evaluering af Dialogmøde med Arbejdsmarkedsudvalget d. 10. oktober.
Det var et godt møde med Arbejdsmarkedsudvalget med positive reaktioner, hvor der
blev lyttet til, hvad Rådet kom med. Der blev givet stor ros til Rådets arbejde, og
udvalget bakker fuldt op omkring de ideer, som der blev præsenteret.
I november/december afleveres et færdigbeskrevet Idekatalog med konkrete
tiltag til udvalget.
5. Skal der afholdes en Temaaften om Social kontrol? (punkt udsat fra sidste
møde).
Det blev besluttet, at afholde et Seminar med efterfølgende workshop. Det planlægges
på næste møde, og med afholdelse i det nye år, da der skal gøres et stort stykke
benarbejde med hensyn til, at få alle skoler og institutioner med (Sprogcentret, STX,
HHX, UCH, VUC, VIA og Folkeskolerne). Her tænkes på skoleledere, skolelærere,
Skolebestyrelser samt Bydelsmødrene. Rådet vil i mellemtiden arbejde med at
finde den bedste model og snakke med repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne,
med henblik på en bred opbakning. Dette bliver som led i den efterfølgende
informations- og oplysningskampagne.
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6. Udarbejdelse af Idekatalog til Arbejdsmarkedsudvalget vedr. Social kontrol og
Kvinder i job.
Formen blev drøftet, og strategi lagt for udarbejdelse af Idekatalog. Udkastet sendes
rundt til Rådets medlemmer, der melder tilbage med rettelser/tilføjelser inden næste
møde, hvor der arbejdes videre med indholdet.
7. Næste mødedato og indhold.
Næste møde bliver: Mandag d. 29. oktober kl. 16-18.
Indhold: Fortsat udarbejdelse af Idekatalog, planlægning af Seminar med workshop om
Social kontrol samt evt. logo til Integrationsrådet (se evt.).
8. Evt.
Ghassan har fået lavet et logo til Rådet. Alice undersøger hos Forvaltningen, om det er
muligt at bruge et sådan logo fremover. Sættes på som punkt til næste møde.
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