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Referat
af møde i Integrationsrådet i Holstebro Kommune
Onsdag d. 2. februar 2022
i Kultur & Frivillighuset, Nygade 22, 7500 Holstebro
Indbudte:
Afbud
Mødt
Afbud
Mødt
Mødt
Mødt
Mødt

Medlemmer:
Ghassan Rahmi
Josaph Francis Ragunathan
Dinos Kananda Byamungu
Ghada Mansour
Karina Byskov Viborg
Tiaheswery Thiaharaja (A)
Lise Østermark (V)
Under punkt 2, deltog de 2 Job- og uddannelsesguider.

Referent:

Alice Flink

Velkomst og kort præsentationsrunde.
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra d. 24. november.
Referatet blev godkendt.
3. Valg af ordstyrer.
Karina blev valgt til ordstyrer.
4. Status på projektet: Besøg af de 2 Job- og uddannelsesguider.
Rådet hilste for første gang på Mais og Eiman. De fortalte om det praktiske, indsatser
og resultater efter de første 4 måneder og omdelte papir (bilag). Der er afholdt 4
infomøder på Sprogskole, Snak dansk og AOF, lavet opsøgende arbejde, møder med
samarbejdspartnere og opsøgt Kvinder danner netværk. Der er afholdt 21 individuelle
samtaler, I alt er 8 henvist til Jobcentret. Der er skabt kontakt til 60 kvinder, 40
selvskabt og 20 ved hjælp af brev fra Jobcentret. Der er 16 kvinder der gerne vil starte
en Bydelsmor uddannelse.
Manglende dansk kundskaber står mellem kvinderne og arbejdsmarkedet. Mange af
dem går dog på Sprogskole. De fleste samtaler er foregået på engelsk. Kvinderne
kommer primært fra USA, Sydamerika og det østlige Europa. Ingen af dem er fra
arabisk talende lande.
Rådet er meget tilfreds med indsatsen og resultaterne indtil nu og takkede de 2 for
status på projektet og besøget.
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Efter besøget, drøftelse:
•
•
•

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?
Punktet er udsat til næste møde.

5.

Info om:
• Formand og næstformands opgaver v/Tiahes.
Tiahes fortalte om formand og næstformandens opgaver i Rådet.
•

Rådet for Etniske Minoriteter og hvilket samarbejde er der lagt op til v/Tiahes
Tiahes fortalte om Rådet for Etniske Minoriteter.

•

Bestyrelsesarbejdet i Kultur & Frivillighuset v/Tiahes og Josaph.
Tiahes fortalte om bestyrelsesarbejdet i Kultur & Frivillighuset.

•

Helhedsplanens Beboer Demokratisk Styregruppe v/Ghassan.
Ghassan var ikke til stede.

6. Konstitueringer og udpegninger:
• Valg af formand og næstformand.
Tiahes blev valgt til formand.
Ghada blev valgt til næstformand.
•

Valg af repræsentant til Rådet for Etniske Minoriteter (REM).
Tiahes blev valgt til REM.

•

Valg af repræsentant til Kultur og Frivillighusets bestyrelse.
Josaph blev valgt til repræsentant til Kultur & Frivillighusets bestyrelse.

•

Valg af repræsentant til Helhedsplanens Beboer Demokratisk Styregruppe.
Ghassan blev valgt til repræsentant til Helhedsplanens Beboer Demokratisk
Styregruppe.

7. Emner til næste 2-års periode (tag forslag med).
Punktet er udsat til næste møde.
8. Synlighed.
Pressemeddelelse om projektet: Kvinder i job v/Karina.
Karina fortalte, at der arbejdes på, at gøre hjemmesiden mere oplysende, derfor vil
hun undersøge hvad der kan lade sig gøre.
Pressemeddelelse om projektet, vil komme ud så hurtigt som muligt, når alt er klar.
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9. Næste møde.
Næste møde bliver: Onsdag d. 16. marts kl. 15.30-17.30.
Indhold: Udsat punkt 4, udsat punkt 7, Synlighed, Status på projektet.
10. Evt.
De nye medlemmer skal henvende sig til Kommunikationskontoret, for at få taget et
foto til Integrationsrådets hjemmeside, så hjemmesiden kan blive opdateret.

