22.10.20

Referat
af møde i Integrationsrådet i Holstebro Kommune
Onsdag d. 14. oktober 2020
i Kultur & Frivillighuset, Nygade 22, 7500 Holstebro
Indbudte:
Mødt
Mødt
Mødt
Mødt
Afbud
Mødt
Mødt

Medlemmer:
Ghassan Rahmi
Sabrina Martello
Dieu-Benit Moki Bombimbo
Josaph Francis Ragunathan
Birgitte Frydensbjerg
Tiaheswery Thiaharaja (A)
Mette Marie Thomsen (V)

Referent:

Alice Flink

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra d. 28/1.
”Dagsorden” rettes til ”Referat”. Alice har holdt et møde med
Kommunikationsafdelingen vedr. facebookside til Rådet, ikke ”Kommunens
facebookside”.
Referatet blev herefter godkendt.
3. Valg af ordstyrer.
Ghassan blev valgt til ordstyrer.
4. Arbejde med vores emner:
 Fortsat at have fokus på at hjælpe kvinder med udenlandsk herkomst i
ordinær beskæftigelse.


Koordinere indsatsen vedr. mental sundhed blandt unge med de
initiativer der indgår i den.

Der var en god drøftelse af, hvordan vi får sat nogle konkrete mål for
de 2 emner og hvordan vi får indhentet den nødvendige viden. Ghassan kan ved
hjælp af sin deltagelse i Helhedsplanens Borgerdemokrati styregruppe samle data.
Forslag fra Sabrina om at lave en intern undersøgelse på SOSU-skolen, om sprog og
andre barrierer der kan gøre det svært at tage en uddannelse, som er så vigtig i
Danmark, for at komme i ordinær beskæftigelse.
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5 Hvordan kommer vi i kontakt med libanesiske og syriske kvinder?
Bydelsmødrene har dannet en gruppe for isolerede kvinder, hvor man fra januar 2021,
vil banke på hos den enkelte og invitere til en kop kaffe og en snak.
Næste Integrationsrådsmøde, vil vi inviterer et par libanesiske og syriske kvinder fra
Bydelsmødrene, til at komme og holde et oplæg for os, og give et bud på hvordan vi
kan komme i kontakt med libanesiske og syriske kvinder, samt give dem motivation til
at gå i gang med uddannelse og arbejde.
6. Status på uddeling af flyer.
Vi har nu brugt hele beholdningen af flyers, så der skal bestilles en ny portion.
Ved næste aflevering rundt om på skolerne, skal der spørges hvor mange de har
tilbage, så vi ved, om der har været afsætning på dem.
Der blev talt om, at satse endnu mere på digital info, for at nå de unge.
7. Næste møde og indhold.
Næste møde bliver: onsdag d. 25. november kl. 15-17. Indhold: besøg af libanesiske
og syriske kvinder med oplæg og et bud på: Hvordan kommer vi i kontakt med
libanesiske og syriske kvinder og hvad kan give dem motivation til at gå i gang med
uddannelse/arbejde.
8. Evt.
Intet.
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