Integrationsrådet i Gentofte Kommune

Referat af Integrationsrådets møde tirsdag den 10. december 2019
Til stede:
 Ayesha Khawajazada, flygtninge-/indvandrerrepræsentant, formand
 Pernille-Leeloo Ottosen, børneområdet
 Ane Palsberg, skoleområdet
 Michael Dall, Håndværkerforeningen
 Ellen Margrethe Andersen, Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte
Fra Kommunalbestyrelsen
 Katja S. Johansen, Kommunalbestyrelsen
Fra forvaltningen:
 Jacob Berger Strønæs, Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid
 Ida Juhler, Social & Sundhed (referat)
Afbud:








Kosna Savage, flygtninge-/indvandrerrepræsentant, næstformand
Zakir Hussain Shahoo, flygtninge-/indvandrerrepræsentant
Sahar Barkand, flygtninge-/indvandrerrepræsentant
Hamdi Abdirisak, flygtninge-/indvandrerrepræsentant
Soleiman Gafuri, flygtninge-/indvandrerrepræsentant
Søren Heisel, Kommunalbestyrelsen
Bo Sund, Social & Sundhed

1. Velkomst og siden sidst
Ayesha Khawajazda, formand for Integrationsrådet, bød velkommen til Michael Dall, der
repræsenterer Håndværkerforeningen i Gentofte. Det kniber stadig med at finde repræsentanter fra
Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte og Handelsstandsforeningen, som også er
bosiddende i kommunen. Netværkshuset vil udpege en ny repræsentant i det nye år.
2. Orientering om integration


Opgaveudvalg:
Der blev udleveret en oversigt over afsluttede, igangværende og kommende opgaveudvalg.
Det Internationale Gentofte. Kommunalbestyrelsen har godkendt anbefalingerne, som nu
findes i to udgaver:
Dansk: https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/102#/
Engelsk: https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/105#/
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Vi Skaber Sammen. Ayesha har deltaget i udvalget. Kommunalbestyrelsen vedtog
anbefalinger den 16. december 2019. Anbefalingerne består af 6 principper og 6 nye veje til
at understøtte principperne, herunder arbejdsform i råd. På mødet i februar vil rådet
arbejde videre med anbefalingerne.
Unges sundhed og trivsel. Delaflevering i november 2019. Der er indkaldt til et frivilligt gåhjemmøde i Rådhushallen mandag 13. januar 2020, kl. 15.00-16.30. Invitation vedlægges
referatet.
FN’s 17 verdensmål i Gentofte: Afholdt stort møde med 45 grupper, der sprintede for
verdensmålene med deres udfordringer i november. Udvalget afslutter i 2. kvartal 2020.
Byens Hus – Vi skaber sammen: Er ved at være færdige. Rådet vil høre mere om Byens Hus
på et kommende møde.
Flere i ordinært arbejde eller uddannelse: Katja, Sahar og Søren deltager i opgaveudvalget.
Udvalget har arbejdet med en række pejlemærker nedsat tre arbejdsgrupper. Rådet vil blive
orienteret om udvalget på næste møde.
Innovative transportformer: Rådet fik udleveret en plan for processen i udvalget og for
udvalgets pejlemærker under overskriften: Sammen skabe en fremtid med grøn, nem, sikker
og sund transport.”
Det grønne Gentofte: Michael deltager i udvalget, som afslutter i 2. kvartal 2020.
En times motion om dagen: Der vil være om dette udvalg på næste møde i rådet. Udvalget
afslutter i 3. kvartal 2020.
Feedback på Fællesmøde med 4 integrationsråd om unges, trivsel og identitet
Mødet fandt sted i Furesø Kommune den 11. november og var meget velbesøgt. Stifteren af
foreningen MinoDanmark Niddal El-Jabri holdt oplæg, og der blev sat spot på de
udfordringer som unge minoritetsunge møder og der var debat ved bordene. Det blev aftalt
at mødes igen til næste år med et nyt tema.
Kort status på modtagelse af flygtninge i kommunen:
Der er i år ankommet 11 flygtninge på kvoten, som løber fra 1. marts til 29. februar.
Kommunen står til at modtage 18 personer på kvoten for i år.

3. Evaluering af arbejdet i Integrationsrådet 2019 og emner til 2020
Formandsskabet vil gøre en særlig indsats for at tale med de medlemmer, som ikke deltager i
møderne for at høre om der skal tage nogle hensyn ift. at få et større fremmøde i 2020.
Temaerne om familiesammenføring og lovændringer var der enighed om var meget spændende
og relevante, og at der gerne må følges op i 2020. Der blev også foreslået temaer om
sprogundervisning og om kvinder.

4. Mødeplan for 2020
Mødeplanen blev godkendt. Der indkaldes til møder den 18. februar, 27. maj, 8. september og
15. december.

5. Kort evaluering af Integrationsrådets julearrangement den 1. december 2019
Der var igen i år mange besøgende til rådets julearrangement i rådhusets kantine, ca. 250
personer. En gruppe kvinder fra Netværkshuset havde bagt en stor del af kagerne, som blev
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suppeleret med æbleskiver. Tak til Netværkshuset. Det blev besluttet at give de tre kvinder et
gavekort, som tak for den store indsats. Børnene blev underholdt af Joey, en klovn, som
engagerede børnene. Det bør overvejes at lade dette indslag begynde lidt tidligere. I år kom
gæsterne allerede ved 14-tiden inden det formelt var åbent. Det gav anledning til om
starttidspunktet efter juletræet tændes ved 15-tiden skal ændres til næste år, og overveje om der
skal gøre noget særligt for at informere om rådet og dets arbejde. Næste års julearrangement er
den 1. søndag i advent, som er den 29. november 2020.
6. Eventuelt
Intet.

Ida Juhler
19. december 2019
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