Integrationsrådet i Gentofte Kommune

Redegørelse om Integrationsrådets virksomhed i 2010
1. Indledning
Ifølge § 1 i Integrationsrådets vedtægt af 26. oktober 2009 skal Integrationsrådet afgive en årlig
redegørelse om rådets virksomhed i januar kvartal.
Integrationsrådet afgiver hermed redegørelse for rådets virksomhed i 2010.
2. Integrationsrådets medlemmer m.v.
Integrationsrådet tiltrådte formelt sin nuværende funktionsperiode den 1. januar 2010. Rådet holdt
dog først sit konstituerende møde den 6. maj 2010.
Integrationsrådet har følgende medlemmer:
Maja Mølholm

Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i
Gentofte, formand for Integrationsrådet

Ayesha Khwajazada

flygtninge/indvandrerrepræsentant,
næstformand for Integrationsrådet

Tamara A. Al-Sultany

flygtninge/indvandrerrepræsentant

Kamran Keshavarzi

flygtninge/indvandrerrepræsentant

Nayre E. Stafanian

flygtninge/indvandrerrepræsentant

Noël Bizimana

flygtninge/indvandrerrepræsentant

Huda Falah (udtrådt pr. 1.12.2010)

flygtninge/indvandrerrepræsentant

Amneh Hawwa (indtrådt pr. 1.12.2010)

flygtninge/indvandrerrepræsentant

Ellen Margrethe Andersen

Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i
Gentofte

Erik Hamre

Handelstandsforeningen

Per Johansen

Håndværkerforeningen

Niels Henrik Kromann

Børnerådet

Michael Christian Jørgensen

Skolerådet

Jan Carstens

Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte
Kommune (SIG)

Kirsten Kierkegaard

Kommunalbestyrelsen

Thea Mikkelsen

Kommunalbestyrelsen

Huda Falah udtrådte pr. 1. december 2010 af rådet. Amneh Hawwa, der tidligere var suppleant
blandt de medlemmer, der er valgt af flygtninge og indvandrere, er indtrådt i rådet i Huda Falahs
resterende funktionsperiode.
Rådets funktionsperiode ophører pr. 31. december 2013.
3. Integrationsrådets opgaver
Det fremgår af § 1 i Integrationsrådets vedtægt, at rådet afgiver vejledende udtalelser om den
almindelige integrationsindsats i Gentofte Kommune, og om de introduktionsprogrammer, der
tilbydes af kommunen.
Rådet skal endvidere tage initiativ til konkrete aktiviteter, der kan fremme integrationen. Rådet skal
herunder medvirke til at fremme dialogen mellem flygtninge, indvandrere og øvrige borgere i
Gentofte Kommune. Rådet skal opsøge viden, erfaringer og synspunkter om integration og
kulturmøde og ved afholdelse af møder med flygtninge/indvandrere blive orienteret om denne
gruppes problemer, behov og ønsker.
Integrationsrådet har i 2010 holdt 4 møder i 2010. Rådet har desuden deltaget i et seminar, samt
afholdt et julearrangement. Der orienteres nærmere om rådets møder og aktiviteter i det følgende.
4. Integrationsrådets møder i 2010
a) Rådets konstituerende møde den 6. maj 2010
På det konstituerende møde udpegede rådet Maja Mølholm som formand og og Ayesha
Khwajazada som næstformand.
Rådet udpegede endvidere Ellen Margrethe Andersen som medlem til Det Lokale
Beskæftigelsesråd (LBR) og Huda Falah som suppleant.
Rådet udpegede desuden Kamran Keshavarzi som repræsentant til Rådet for Etniske Minoriteters
repræsentantskabsmøde den 8. maj 2010.
Rådet fik en orientering om Integrationsrådets opgaver og kommunens politiske og
forvaltningsmæssige organisering. På baggrund af orienteringen besluttede Integrationsrådet at
følgende emner skulle drøftes på rådets kommende møder:
 Modersmålsundervisning
 Vangede Nord
 Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet
 Mødregrupper
 Børn og unges – herunder pigers – deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter
 Sundhed
 Alternative tilbud for flygtninge og indvandrere i nabokommunerne
Endelig blev det besluttet at holde et seminar for rådet. Seminaret blev afholdt den 21. september
2010 med Fouzi Abdelrazik, IKonsulent, som proceskonsulent.
Rådet havde planlagt nyt møde den 22. juni 2010. Mødet blev imidlertid aflyst på grund af en række
medlemmers forfald.
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b) Rådets møde den 24. august 2010
På dette møde blev rådet orienteret om arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet, herunder Det
Lokale Beskæftigelsesråds (LBR) beskæftigelsesrettede indsats for borgere med anden etnisk
baggrund end dansk
Caroline Muxoll, Jobcenter Gentofte, gav med udgangspunkt i plancher en bred orientering om
Sociale Tilbuds og Jobcenter Gentoftes integrationsindsats, der sker efter reglerne i bl.a.
integrationsloven, lov om aktiv beskæftigelsesindsats.
Caroline Muxoll orienterede endvidere med udgangspunkt i plancher om Gentofte Kommunes
projekt: ”Den særlige integrationsindsats,” der havde opstart den 1. februar 2010. Projektet vedrører
personer omfattet af integrationsloven og lov om aktiv beskæftigelsesindsats, der endnu ikke er i
ordinært arbejde eller i løntilskud. For at kunne deltage i projektet skal man kunne møde på arbejde
hver dag. Projektet har 25 pladser. Kommer en projektdeltager i ordinært arbejde eller løntilskud,
optages en ny projektdeltager. Der holdes tæt kontakt til den enkelte projektdeltager, så der kan
justeres på planer i tide, hvis der skulle opstå problemer. Der udarbejdes en konkret aktivitetsplan,
som kræver den pågældendes aktive deltagelse. Aktivitetsplanen justeres løbende under forløbet.
Med det formål at styrke sproglig udvikling får nogle af deltagerne tilbud om arbejdsmarkedsrettet
danskundervisning. Arbejdspladserne kan f.eks. være børnehaver, skoler, butikker,
håndværksfirmaer og køkkener, men ikke rengøringsfirmaer. Det er projektets målsætning er at få
20 % af deltagerne i job (løntilskud) eller uddannelse.
Integrationsrådet drøftede efterfølgende oplægget.
På samme møde drøftede rådet mulighederne for et jobskabende møde i Netværkshuset.
Ellen Margrethe Andersen foreslog at håndværkere og andre erhvervsgrupper deltog i et
jobskabende møde med forskellige stande, og oplyste om hvad der krævedes for at blive ansat i de
forskellige erhverv, f.eks. som elektriker og eller bankuddannet. Der kunne også laves et
arrangement med en jobbørs.
Erik Hamre oplyste, at han vil høre om Handelsstandsforeningen kan stille med en eller flere
repræsentanter til et sådant møde. Socialdirektør Søren Bønløkke oplyste, at kommunen gerne
stiller med en repræsentant for kommunens arbejdspladser.
Maja Mølholm oplyste, at Netværkshuset vil gå videre med ideen om et jobskabende møde m.v.
Maja Mølholm oplyste at der er etableret et samarbejde mellem Integrationsrådet, repræsenteret ved
Thea Mikkelsen og Maja Mølholm og Netværksgruppen repræsenteret ved Arne Madsen med
henblik på at organisere en kunstudstilling i Traneudstillingen. Udstillingen skal vise værker af
henholdsvis danske og interkulturelle kunstnere og har som formål er at skabe dialog om inklusion
og interkultur. Hensigten er ud over det voksne publikum at inddrage børn og unge og ved
arrangementer i Øregårdssalen at skabe diskussioner og ny indsigt. Der ansøges om midler fra
Statens Kunstråd.
c) Møde den 26. oktober 2010
Den 21. september 2010 havde Integrationsrådets medlemmer deltaget i et seminar, jf. punkt 5
nedenfor. Integrationsrådet drøftede seminaret. Der var enighed om at seminaret havde været
inspirerende og lærerigt. Rådet besluttede at der så vidt muligt holdes nyt seminar af en halv dags
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varighed i det kommende år, evt. med emnet: ”Hvordan betragter
flygtninge/indvandrergruppen danskere og det danske samfund.”
Maja Mølholm fandt, at rådet på baggrund af Jobcentrets orientering på sidste møde om
arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet burde gøre LBR opmærksom på følgende:
1) at der bør være øget fokus på at sikre at flygtninge/indvandreres kompetencer – f.eks. akademisk
baggrund - kan finde anvendelse ved ansættelse m.v.,
2) at Jobcentret stiller krav til den enkelte om selv at finde job, hvilket kan være vanskeligt hvis
man ikke har netværk.
3) at der er øget fokus på mulighederne for at hjælpe flygtninge/indvandrere i matchgruppe 3 i
beskæftigelse i mindre krævende opgaver.
Søren Bønløkke anførte, at Ellen Margrethe Andersen, der er repræsentant i LBR, tidligere har gjort
opmærksom på 1) i LBR. Han foreslog at en måde at gøre opmærksom på rådets synspunkter var at
oversende dem til LBR. (Bilag 1)
Ellen Margrethe Andersen anførte, at hun formodede det er borgere i flygtninge/indvandrere i
matchgruppe 2 og 3, der kan få beskæftigelse i mindre krævende opgaver f.eks. i
plejehjemssektoren.
Ellen Margrethe Andersen fandt det endvidere vigtigt at understøtte den enkelte
flygtnings/indvandrers kompetencer i det den pågældende ønsker at arbejde med. Det gælder især
for flygtninge/indvandrere med sprogmæssige problemer.
Som opfølgning på beskæftigelsesemnet forsøger rådet (repræsenteret ved Erik Hamre og Maja
Mølholm) via Handelsstandsforeningens medlemmer at skabe netværk for interesserede
flygtninge/indvandrere med videregående uddannelse.
Nayre Stefanian fandt at flygtninge/indvandrere på integrationsrådskurserne ikke lærer hvordan
man gebærder sig i det danske samfund og på danske arbejdspladser. Det var hendes opfattelse, at et
manglende kendskab til de særegne danske ”uskrevne regler” ofte er den største hindring for den
enkeltes integration på arbejdsmarkedet og i samfundet og foreslog udvikling af kurser.
Rikke Michan, Bakkegårdsskolen, orienterede herefter om folkeskolens og ViTos (Videnscenter for
Tosprogede) indsats over for skolesøgende børn med flygtninge-/indvandrerbaggrund.
Når tosprogede børn, der aldersmæssigt svarer til 0.-6. klasse, kommer til Gentofte Kommune fra
udlandet, starter de i en velkomstklasse på Bakkegårdsskolen. Velkomstklassen er et kort
basisforløb i dansk der har en varighed på 2-12 uger, afhængtigt af barnets forudsætninger. Der er
samtidig lagt meget vægt på forældresamarbejde. Barnet indskrives herefter i en klasse i sit eget
skoledistrikt.
Tosprogede elever får tilbudt undervisning i dansk som andetsprog, hvis kommunen eller skolen
vurderer, at de har behov for det. Hvis eleverne ikke taler og forstår dansk i tilstrækkelig grad, får
de basisundervisning. Kan eleverne følge den almindelige klasseundervisning, men har behov for
sproglig støtte, skal skolen tilbyde supplerende undervisning i dansk som andetsprog. Den
supplerende undervisning varetages først og fremmest som en del af de almindelige fag, hvor den
enkelte lærer kobler sproglig udvikling med faglig læring i øvrigt.
Skole-hjemvejleder Nasrin Salem orienterede om de opgaver, der udføres af kommunens skolehjemvejledere. Skole-hjemvejlederne yder hjælp til flygtninge/indvandrer-familier med
skolesøgende børn. Vejlederne samarbejder med elevens forældre, lærere og klasselærer.
Vejlederne har også samarbejde med Netværkshuset, herunder frivillige der yder lektiehjælp. Hvis
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forældrene ønsker det, deltager vejlederen sammen med disse i forældremøder m.v. Det er
erfaringen, at nogle forældre er utrygge ved at deltage fællesspisninger og hytteture. Hvis de ønsker
det, kan vejlederen også deltage i disse sociale aktiviteter sammen med dem. Ca. 60 % af
flygtninge-/indvandrerfamilierne råder ikke over pc, og kan således ikke tilmelde sig aktiviteter
m.v. via nettet.
Som led i sit arbejde har Nasrin Salem sammen med Bo Leerbæk, der også er skole-hjemvejleder
og aflønnet af Integrationsministeriet, igangsat TSG (tosproget Styregruppe), som består af både af
to-sprogede og danske forældre, og har til formål at bringe de to grupper sammen, bl.a. ved
arrangementer på Bakkegårdsskolen med etnisk mad o.a. Initiativet har eksisteret siden skoleråret
2009-2010 og fungerer godt.
Nasrin Salem har desuden i samarbejde med en klasselærer etableret en pigeklub for piger i alderen
13-16 år med minoritetsbaggrund. De mødes flere gange i løbet af skoleåret. Formålet er at etablere
et netværk på tværs af nationalitet og kultur. Der er p.t. 23 medlemmer i klubben
Erik Hamre spurgte om der opleves tilbagevendende problemstillinger. Rikke Michan fandt, at de
enkelte flygtninge/indvandrere har meget forskellige kompetencer, også selvom de kommer fra
samme land. Men nogle forhold går dog igen, eksempelvis at nogle flygtninge/indvandrere har
problemer med at arbejde på pc, ligesom nogle familier er mindre boglige end andre.
Maja Mølholm takkede afslutningsvis Rikke Michan og Nasrin Salem for deres orientering.
Endelig nedsatte rådet en planlægningsgruppe vedrørende et julearrangement.
d) Rådets møde den 7. december 2010
Maja Mølholm oplyste, at hun på vegne af Integrationsrådet havde sendt brev til Det Lokale
Beskæftigelsesråd vedrørende de synspunkter om integration og arbejdsmarkeds- og
beskæftigelsesområdet, der blev drøftet på Integrationsrådets møde den 26. oktober 2010. (Bilag 1)
Hun orienterede endvidere om den julestue, Integrationsrådet havde afholdt på Rådhuset den 28.
november 2010. Maja Mølholm fandt at arrangementet havde været en succes og foreslog at der
holdes et lignende julearrangement i 2011. Der kan i øvrigt henvises til punkt 5 nedenfor.
Endelig foreslog Maja Mølholm at rådet på sit næste møde den 7. februar 2011 nedsætter tre
arbejdsgrupper, der skal forestå tre projekter i 2011: 1) et halvdagsseminar for Integrationsrådet
med den foreløbige arbejdstitel: ”Hvordan ser flygtninge/indvandrere på danskere og den danske
kultur,” 2) invitation til middag i sommeren 2011 som en gentagelse af sidste års succes, og 3) et
ungeprojekt (unge følger unge).
Jacob Berger Strønæs orienterede herefter om kommunens Vangede Nord-projekt. Baggrunden for
projektet var en række forhold i 2007 i Stolpehøj- og Mosegårdsområdet i Vangede. I begyndelsen
af 2008 opstod en række udfordringer med en bred sammensat gruppe unge i området. Kommunen
iværksatte på denne baggrund et Vangede Nord-projekt for perioden 2009-2012 i samarbejde med
Gentofte Ejendomsselskab og afdelingsbestyrelsen. Projektets formål er at yde en bred indsats over
for børn, unge, psykisk syge og ældre i området i samarbejde med den lokale beboerforening. I
projektets første periode har der særlig været fokus på indsatser over for børn og unge. Som led i
projektet ansatte kommunen boligsocial medarbejder Mustafa Baser, og der ydes også indsats via
opsøgende medarbejdere. Det er kommunens opfattelse, at indsatsen har hjulpet på mange af de
problemer, der har været forårsaget af enkelte unge. Der er fortsat fokus på unge-området, men
særligt Mustafa Baser har i den seneste periode også en ydet stor indsats på familieområdet,
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herunder gjort ældre flygtninge og indvandrere opmærksom på de mange kommunale tilbud for
ældre, f.eks. daghjem.
Mads Aafeldt orienterede om at UU-Nord (Ungdommens Uddannelsesvejledning-Nord) i Gentofte,
Lyngby-Taarbæk og andre nærliggende kommuner vejleder om uddannelse for tre grupper: 1) alle
elever i 7.-10. klasse, der eleverne ifølge lovgivningen skal have en uddannelsesplan for deres næste
uddannelsesskrift, eksempelvis gymnasiet, 2) 15-17 årige, der fra 2011 vil have pligt til enten at
være i uddannelse eller aktivering, og 3) 18-25 årige, der aldrig er kommet i gang med uddannelse,
eller har stoppet deres uddannelse. Kommunen har et udvidet samarbejde med UU-Nord og har et
skærpet fokus omkring uddannelse af unge, så man sikrer at flest mulig får ungdomsuddannelse.
Maja Mølholm spurgte hvor hurtigt UU-Nord kontakter en ung, der falder fra på f.eks. en teknisk
skole. Mads Aafeldt oplyste at UU-Nord får besked fra en teknisk skole dagen efter den unge er
faldet fra. UU-Nord sender samme dag brev til den unge om at kontakte UU-Nord. Bliver UU-Nord
ikke kontaktet af den unge, ringer UU-Nord til den unge efter 3-5 dage. Kommunen kan inddrage
børne-/ungdomsydelse ved passivitet. Det er dog kun få af de unge, der falder fra, der ikke er
motiverede for at starte uddannelse igen. Langt de fleste påbegynder uddannelse igen. Maja
Mølholm fandt det vigtigt med en hurtigere opringing til problematiske unge end 3-5 dage.
Ellen Margrethe Andersen anførte at der tidligere har været brochurer om erhvervsuddannelser på
forskelige sprog. Mads Aafelt oplyste at det vil blive undersøgt hos Undervisningsministeriet om
der kan skaffes nye eksemplarer af disse brochurer. Mads Aafeldt oplyste at
Undervisningsministeriets internetside www.ug.dk indeholder oplysninger om erhvervsuddannelser,
ligesom Region Hovedstadens inetnetside www.genvej.nu indeholder oplysninger om
ungdomsuddnannelser i regionen. Det vil imidlertid være vanskeligt for forældre uden computer
og/eller begrænset kendskab til anvendelse af en computer at skaffe sig oplysning om
ungeuddannelser via disse internetsider.
Per Johansen oplyste, at de fleste håndværkerfirmaer i kommuen er små, og under den nuværende
krise har vanskeligt ved at etablere lærepladser. Dette er formentlig lettere for kommunens større
firmaer. Per Johansen vil tage spørgsmålet om mulighederne for etablering af lærepladser for
flygtninge og indvandrere op på kommende møde i Håndværkerforeningen.
Birgitte Thybo Dahl orienterede herefter om, at Jobcenter Gentofte er i tæt dialog med Børn, Unge
og Fritid og UU-Nord i forhold til indsats over for 15-17 årige, ligesom der er tæt samarbejde med
UU-Nord i forhold til unge over 18 år. Der tilbydes vejledning- og afklaringsforløb for unge på
Hylden, der er beliggende på Hyldegårds Tværvej. Endvidere er der etableret et projekt ”Den
særlige integrationsindsats, hvor der holdes tæt kontakt til deltagerne med henblik på at hjælpe disse
i beskæftigelse. Om dette projekt kan i øvrigt henvises til referat af Integrationsrådets møde den 24.
august 2010, punkt 2.
Maja Mølholm spurgte Birgitte Thybo Dahl om Jobcenter Gentofte har forslag til hvordan
Integrationsrådet kan yde hjælp på dette område. Birgitte Thybo Dahl fandt, at det var vigtigt at hele
familien inddrages i den/de unges uddannelse, herunder mødrene. Her vil Netværkhuset vil
Netværkshuset kunne yde støtte, da Netværkshuset har kontakt med mange familier.
Ellen Margrethe Andersen oplyste at hun havde kendskab til at en række unge var blevet vejledt
om, at de kunne tage sprogundervisning - f.eks. fransk - på Ungdomsskolen, hvis de ikke kunne
følge med i skolens sprogundervisning. De unge havde imidlertid ikke magtet at tage det manglende
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sprogfag på Ungdomsskolen. Jacob Berger Strønæs og Mads Aafeldt oplyste at de ville tage denne
problemstilling op.
5. Aktiviteter m.v.
a) Seminar: Integrationsrådet deltog den 21. september 2010 i et seminar på Bernstorff Slot.
Seminaret blev ledet af integrationskonsulent Fouzi Abdelrazik fra Ikonsulent.
På seminaret gennemgik Fouzi Abdelrazik følgende emner: Hvad er et integrationsråd?, Det gode
møde (mødeledelse) og Integrationsrådets projekter. Herefter blev der afholdt en brainstorm med
hensyn til ideer. Seminaret sluttede med fællesspisning.
Seminaret blev drøftet på rådets førstkommende møde, jf. ovenfor.
b) Juleværksted: Integrationsrådet afholdt den 28. november kl. 15.00-17.30 – 1. advent – et
juleværksted i kantinen på Gentofte Rådhus. Arrangementet lå i forlængelse af juletræstænding kl.
14.00 foran rådhuset.
Juleværkstedet blev planlagt og organiseret af en arbejdsgruppe, der blev nedsat på
Integrationsrådets møde den 26. oktober 2010, jf. punkt 4 ovenfor.
Arrangementet henvendte sig til alle børn og voksne og bød på lækkerier fra forskellige lande,
historier om højtider og konkurrencer med præmier.
Forud for arrangementet blev der informeret om dette i en plakat, der blav distribueret til bl.a.
Netværkshuset, rådhuset og kommunens biblioteker.
Arbejdsgruppen har efterfølgende evalueret arrangementet. Det er arbejdsgruppens opfattelse, at
arrangementet generelt må betegnes som en succes med ca. 100 besøgende og god stemning.
Arrangementet må derfor gentages 1. advent i 2011 med enkelte ændringer, herunder en tidligere
iværksættelse af arrangementets planlægning.
Som nævnt under punkt 4 (vedrørende mødet den 7. december) påregner rådet at iværksætte en
række nye aktiviteter i 2011.
Den 7. februar 2011
På vegne af Integrationsrådet
…
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