07.10.21

Referat
af møde i Integrationsrådet i Holstebro Kommune
Onsdag d. 6. oktober 2021
i Kultur & Frivillighuset, Nygade 22, 7500 Holstebro
Indbudte:
Mødt
Afbud
Mødt
Mødt
Mødt
Mødt
Ikke mødt

Medlemmer:
Ghassan Rahmi
Sabrina Martello
Dieu-Benit Moki Bombimbo
Josaph Francis Ragunathan
Karina Byskov Viborg
Tiaheswery Thiaharaja (A)
Tom Bach Nielsen (V)

Referent:

Alice Flink

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordnen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra d. 9. september.
Referatet blev godkendt.
2. Valg af ordstyrer.
Josaph blev valgt til ordstyrer.
4. Info om de 2 nyansatte job- og uddannelsesvejledere samt opfølgning og
arbejdsopgaver i forbindelse med projektet.
Der er blevet ansat 2 kvinder til jobbet, i hver 5 timer pr. uge. En er i uddannelse og en
er i job, hvilket har været vigtigt for Rådet, da projektets målgruppe derved kan spejle
sig i de 2 vejledere. De har fået den første intro til indsatsen og har fået til opgave at
tænke konkret på, hvordan målgruppen nås, samt give et bud på PR og
informationsmateriale til målgruppen, til næste intro møde.
Ved næste Integrationsrådsmøde, vil kvinderne præsentere sig selv for Rådet og
fortælle hvor langt de er kommet med projektet.
Status på projektet vil fremover være et fast punkt på dagsorden i hele projektets
løbetid.
5. Valg til Integrationsrådet.
Alice fremlagde Kandidatblanket til at ansøge om 1 plads samt 4 suppleanter i
Integrationsrådet i perioden 2022-2025. Sidste frist for at søge bliver 14. november.
Blanketten sendes ud til alle etniske foreninger samt Trivselshuset, hænges op i
Kultur & Frivillighuset og deles rundt via e-mail og facebook til relevante personer.
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6. Næste møde og indhold.
Næste møde bliver: onsdag d. 17. november kl. 15.30-17.30 med følgende punkter:
Besøg af job- og uddannelsesvejlederne, Status på projektet, Indstilling til AMU af
ansøgere til Integrationsrådet, I-Rådets synlighed.
Sidste møde i 2021 blev også fastsat: onsdag d. 15. december kl. 17-17.45, herefter
julefrokost.
7. Evt.
Ghassan fortalte om d. 3. november kl. 17-21, hvor Dozna, der beskæftiger sig med
daglig demokrati og emner i forhold til flygtninges liv i Danmark, i samarbejde med
Den Boligsociale helhedsplan, Kvinder danner netværk, Bydelsmødrene og
Integrationsrådet, inviterer til optakt til Kommunalvalget i Trivselshuset med deltagelse
af alle politiske partier minus Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti.
Så snart materialet om aftenen er klar, vil Ghassan sende det til Alice, der sørger for,
at det bliver sendt ud til relevante personer.

