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Referat
af møde i Integrationsrådet i Holstebro Kommune
Torsdag d. 28. april 2022
i Kultur & Frivillighuset, Nygade 22, 7500 Holstebro
Indbudte:
Mødt
Mødt
Mødt
Mødt
Mødt
Afbud
Mødt

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

Referent:

Alice Flink

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordnen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra d. 16. marts.
Referatet blev godkendt.
3. Valg af ordstyrer.
Josaph blev valgt til ordstyrer.
4. Status på projektet.
Karina orienterede om status på projektet (bilag vedhæftet), der har været stor
aktivitet, det er kun på det seneste, de 2 job- og uddannelsesguider har mærket en
afmatning. De vil gøre en indsats med formidling og reklame for info mødet d. 11. maj
om SoSu uddannelsen for flersprogede.
Projektet forventes, at afslutte som planlagt d. 30. juni, dog kører Bydelsmødre
uddannelsen videre efter denne dato, med start d. 10. maj.
5. Synlighed på hjemmeside: https://www.holstebro.dk/integrationsraad
Hjemmesiden trænger til nogle billeder for, at gøre siden mere interessant og der bør
være oplysninger om Integrationsrådets fokus områder. Logo, flyer om social kontrol,
Idekatalog om Social kontrol og etniske kvinder i job og andre tidligere indsatser vil
også være godt at få på siden, så man kan se, hvad rådet har arbejdet med.
Karina vil gå videre med ideerne.
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6. Emner til næste 2-års periode. Der arbejdes videre med forslagene fra sidste
møde.
På hjemmesiden står der: ”Integrationsrådets formål er at medvirke til at fremme
etnisk ligestilling og til at gøre kommunens integrationsindsats effektiv og
sammenhængende”. Rådet drøftede hvad etnisk ligestilling er og hvordan
integrationsindsatsen kan blive bedre også set ud fra et arbejdsmarkeds perspektiv.
Det blev besluttet, at lave en arbejdsgruppe, bestående af: Ghassan, Ghada, Lise og
Tiahes, som skal gå i dybden med forståelsen af vores formål og præsentere det på
næste møde, så rådet er rustet til, at tage beslutning om, hvilke emner der skal
arbejdes med de kommende 2 år.
7. Næste møde og indhold.
Næste møde bliver: Torsdag d. 9. juni kl. 16.30 – 17.50.
Indhold: Præsentation af Integrationsrådets formål v/arbejdsgruppen. Udvælgelse af
emner for de kommende 2 år.
8. Evt.
Lise vil gerne have en introduktion til integration fra rådets etniske medlemmer, da
hun er ny i rådet.
Arbejdsgruppe mødet blev lagt i Trivselshuset, hvor Ghassan, Ghada og Tiahes
meget gerne vil give hende første lektion i forbindelse med mødet.

