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Referat
af møde i Integrationsrådet i Holstebro Kommune
Onsdag d. 20. februar 2019
i Kultur & Frivillighuset, Nygade 22, 7500 Holstebro
Indbudte:
Mødt
Mødt
Afbud
Afbud
Afbud
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.
Dagsorden blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 9. januar.
Referatet blev godkendt.
3. Valg af ordstyrer.
Ghassan blev valgt til ordstyrer.
4. Seminar med workshop om Social kontrol d. 27/2.
 Planlægning af workshop med mål for hvad der skal komme ud af
workshoppen.
Målet er at få svar fra grupperne til workshop om ”Hvordan kan kommune, skole og
relevante interessenter komme i konstruktiv dialog med familier, som udøver social
kontrol mod deres børn og unge mennesker samt ”Hvordan forebygger vi social
kontrol – og kan vi overhovedet forebygge det?”.
Integrationsrådet vil samle svarene fra workshoppen og arbejde videre med de
ideer, der kommer derfra.


Praktiske aftaler m.v.
Josaph henter Aydin ved toget. Mette Marie henter sandwich og tager fotos af
Seminar og workshop. Alice køber buket og vin til Jonna Rud. Alle tager imod
deltagerne og viser vej. Bydelsmødre vil hjælpe med at lave kaffe og te.
Der sendes pressemeddelelse ud til Dagbladet, TVMidtvest og Danmarks Radio.



Økonomi.
Der er søgt midler hjem ved SIRI (Styrelsen for International Rekruttering og
Integration) til at dække honorar til Aydin og forplejning på Gymnasiet og der er
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kommet en positiv tilkendegivelse tilbage, at de gerne vil støtte det spændende og
relevante initiativ. Derved bliver egenbetalingen holdt på et mininum.
5. Forberedelse til Dialogmøde med Arbejdsmarkedsudvalget d. 27/2.
Der blev aftalt, at Mette Marie fremlægger emnerne under Kvinder i job og at Ghassan
vil fremlægge de øvrige punkter i Idékataloget.
6. Næste mødedato og indhold.
Næste møde bliver: Onsdag d. 3. april kl. 16-18. Indholdet vil være evaluering af
Seminar og workshop, samt opsamling på svarene fra grupperne ved workshoppen.
Derudover evaluering af Dialogmøde med Arbejdsmarkedsudvalget og deraf aftaler om
videre arbejde med Social kontrol og Kvinder i job.
7. Evt.
Intet.

