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Møde i Integrationsrådet i Holstebro Kommune
Onsdag d. 16. marts 2022
Kl. 15.30-17.30 i Kultur & Frivillighuset, Nygade 22, 7500 Holstebro
Indbudte:

Medlemmer:
Ghassan Rahmi
Josaph Francis Ragunathan
Dinos Kananda Byamungu
Ghada Mansour
Karina Byskov Viborg
Tiaheswery Thiaharaja (A)
Lise Østermark (V)

Referent:

Lise Østermark

REFERAT
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra d. 2. februar
Referatet blev godkendt.
Lise tilbød sig som referent til dagens møde, da Alice blev sendt hjem pga. sygdom.

3. Valg af ordstyrer
Ghassan blev valgt som ordstyrer.

4. Status på projekt Kvinder i Beskæftigelse
Karina gav en kort baggrund for projektet: I oktober blev der ansat 2 kvinder á 5 timer til at være
job- og uddannelsesguider for kvinder uden for arbejdsmarkedet uden ydelse. Integrationsrådet
havde en formodning om, at der kunne være behov for indsatsen. De har nu været i gang siden
oktober og er ansat frem til den 30. juni.
Projektstatus: De to job- og uddannelsesguider oplever, at der er lidt stille lige nu. De har fået en
del kontakter. Der er flere, der er kommet i arbejde/deltidsarbejde. (Skriftlig status af 14. marts
medsendes referatet).
Jobguiderne har oprettet en FB-side, der hedder ”kvinder i beskæftigelse”.
De har desuden fundet 18 potentielle deltagere til Bydelsmødreuddannelsen. Tiaheswery oplyser,
at der er informationsmøde 4. april, og at uddannelsen starter 18. april.
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Job- og uddannelsesguidernes rolle i relation til bydelsmødreuddannelsen er fortsat at guide
deltagerne under uddannelsen.

Udsat fra sidste møde:
•
•

Anmodning om forlængelse af projektet til 31. december 2022?
Skal det overvejes om timerne skal øges?
Kunne man forestille sig, at der blev afsat penge til endnu én Job- og
uddannelsesguide, med en anden baggrund og som er bosat i
Vinderup/Vemb/Ulfborg, for at få fat på en anden målgruppe?

Siden anmodningen blev skrevet, har job- og uddannelsesguiderne haft knap så travlt.

Bestyrelsen besluttede derfor at afvente og se, hvordan aktivitetsniveauet udvikler sig.
5.

Udpegning:
• Valg af suppleant til Repræsentantskabet for Det Nationale Integrationsråd
(REM). (Tiahes blev valgt til repræsentant på sidste møde)

Lise Østermark blev valgt som suppleant.
6. Udsat fra sidste møde:
Emner til næste 2-års periode (tag forslag med).
Integrationsrådets formål:
”at medvirke til at fremme etnisk ligestilling og til at gøre kommunens
integrationsindsats effektiv og sammenhængende.”
Der fremkom følgende forslag til, hvad bestyrelsen skal arbejde med fremover:
1. Kan vi gøre noget for et match mellem kvinder uden for arbejdsmarkedet og sosu-områdets
behov for ekstra hænder?
a. Inspireret af et plejehjem i en anden kommune foreslås, at personer som skal lære
dansk, konsekvent indgår som nr. 2 i plejen og i opgaver med praktisk bistand i en
relation, de kan være trygge i
2. Kan vi gøre noget mere for etnisk ligestilling? Hvad betyder etnisk ligestilling?
a. Hvorfor føler etniske grupper i Danmark ikke en ægte tilknytning til dette land, og
hvad skal der til, for at man føler det?
(Emnet kunne være et egnet genstandsfelt for et antropologisk studie)
3. Kan vi give forældre noget mere fokus? Børn er meget i centrum i Danmark, og
forældrerollen kan godt blive glemt
4. Kan vi kigge på uddannelseskompetencer (adgangsgivende uddannelser), og kan vi gøre
noget for dem, der ikke har adgangsgivende kompetencer?
5. Fungerer integrationsprogrammet i Holstebro Kommune godt, eller skal det ses efter i
sømmene?
6. Kan vi bidraget til at forebygge? Eksempelvis at danskkundskaber fades ud ved at holde
sproget ved lige i netværk, mødregrupper o.lign.
7. Flygtningen hjælper flygtninge – hvis vi får ukrainske flygtninge
8. Der mangler indsats for ensomme unge med psykiske lidelser (koncept fra Jobbanken i
Herning kan evt. være inspiration)
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Bestyrelsen besluttede at vurdere forslagene nærmere til det næstkommende bestyrelsesmøde og
ud fra en prioritering skrive et arbejdsgrundlag.

7. Synlighed
Ift. integrationsrådets hjemmeside skal bestyrelsen finde ud af, hvad der er brug for at formidle, og
hvad borgerne skal kunne finde information om online.
Bestyrelsen kan lade sig inspirere af, hvordan Erhvervsservice har opbygget deres information
under www.holstebro.dk

8. Næste møde
Det næste ordinære bestyrelsesmøde bliver torsdag 21. april kl. 15:30

9. Evt.
Ingen punkter.

Lise Østermark
Referent

