Integrationsrådet i Gentofte Kommune

Redegørelse om Integrationsrådets virksomhed i 2012
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 2012.
2. Integrationsrådets medlemmer m.v.
Integrationsrådet tiltrådte sin nuværende funktionsperiode den 1. januar 2010, og har følgende
medlemmer:
Maja Mølholm

Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i
Gentofte, formand for Integrationsrådet

Ayesha Khwajazada

flygtninge/indvandrerrepræsentant,
næstformand for Integrationsrådet

Nayre E. Stefanian

flygtninge/indvandrerrepræsentant

Noël Bizimana

flygtninge/indvandrerrepræsentant

Amneh Hawwa

flygtninge/indvandrerrepræsentant

Ellen Margrethe Andersen

Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i
Gentofte

Erik Hamre

Handelstandsforeningen

Per Johansen

Håndværkerforeningen

Niels Henrik Kromann

Børnerådet

Jeanette Guldhammer (indtrådt november 2012)

Skolerådet

Helen Pedersen (udtrådt august 2012)

Skolerådet

Michael Christian Jørgensen (udtrådt februar 2012)

Skolerådet

Hanne Grønne Leth (indtrådt november 2012)

Sammenslutningen af Idrætsforeninger i
Gentofte Kommune (SIG)

Jan Carstens (udtrådt august 2012)

Sammenslutningen af Idrætsforeninger i
Gentofte Kommune (SIG)

Kirsten Kierkegaard

Kommunalbestyrelsen

Louisa Schønnemann

Kommunalbestyrelsen

Tamara A. Al-Sultany, flygtninge/indvandrerrepræsentant, udtrådte af rådet i foråret 2012, da hun
fraflyttede kommunen.
Gæster: Samir Rafiqi og Sawsan Aref.
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.
Det fremgår endvidere af vedtægtens § 1, at rådet skal 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.
Desuden skal Gentofte Kommunes forvaltning ifølge vedtægten drage omsorg for, at
Integrationsrådet orienteres om alle væsentlige forhold og tiltag vedrørende flygtninge og
indvandrere og integration i kommunen, så rådet kan deltage i debatten og dets viden, erfaringer og
holdninger udnyttes i beslutningsprocessen.
Integrationsrådet har i 2012 holdt 6 møder og desuden afholdt en række arrangementer. Der
henvises nærmere til de følgende afsnit.
Da flere af flygtninge/indvandrerrepræsentanterne er udtrådt af rådet som anført ovenfor, har rådet i
nogen grad manglet input fra denne gruppe. Derfor er der til efterårets møder blevet inviteret gæster
med flygtninge/indvandrerbaggrund, som har kunnet belyse de emner, der har været på
dagsordenen.
4. Integrationsrådets møder i 2012
4.1. Emner drøftet i Integrationsrådet
Integrationsrådet har på sine møder drøftet følgende emner m.v.:
Mødet 23. februar 2012:
1. Uddannelse og kommunens tosprogede børn. Drøftelsen skete på baggrund af oplæg fra
Rikke Michan, ViTo og Karoline Brøndum, Ungdomsskolen.
2. UU-Nord om uddannelsesparathed. Drøftelsen skete på baggrund af oplæg fra souchef Mads
Aafeldt og Bente Bech, UU-Nord.
Mødet 24. april 2012:
3. Undervisning af tosprogede børn. Kan forskningen hjælpe? Drøftelsen skete på baggrund af
oplæg fra lektor Christian Horst, DPU, Aarhus Universitet
4. Kommunikation med flygtninge/indvandrere. Dette emne - havde været drøftet i rådet i
2011. Formanden for Integrationsrådet Maja Mølholm orienterede om hvordan der var
arbejdet videre med kommunikation for at nå ud til flere grupper og potentielle brugere af
tilbud, som f.eks. iværksættes i Netværkshuset.
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Mødet 31. maj 2012:
5. De etniske minoritetsdrenge og deres adfærd i skolen ud fra et blik på identitet,
stigmatisering og modkultur. Drøftelsen skete på baggrund af et oplæg af lektor, Ph.D. i
pædagogisk antropologi Laura Gilliam, DPU, Aarhus Universitet.
Mødet 20. september 2012:
6. Modtagelse af nytilkomne flygtninge (voksne og uledsagede mindreårige) i Gentofte
Kommune. Drøftelsen skete på baggrund af oplæg fra souchef Gitte Petersen og Lisbet
Hammershaimb Rasmussen, Børn og Familie, leder Marianne Lincke Christiansen og Nozad
Bamerni, Sociale Tilbud. Drøftelsen skete endvidere på baggrund af et oplæg og samtale
med Samir Rafiqi, der var kommet til Gentofte Kommune som uledsaget mindreårig
flygtning.
Mødet 25. oktober 2012:
7. Kontakter til det danske miljø i Gentofte for specielt unge (op til 30 år): Kan
Integrationsrådet være behjælpeligt med at skaffe kontakter, som kan lette og styrke de
unges kendskab og møde med den danske kultur? Jf. rådets seminar i 2011 om kulturmøder.
Drøftelsen af dette skete som opfølgning på drøftelsen af punkt 6.
8. Evaluering af Integrationsrådet med henblik på ændringer for resten af indeværende
funktionsperiode og næste funktionsperiode. Drøftelsen skete på baggrund af et
evalueringsskema, som rådets formand havde sendt ud til nuværende og udtrådte
medlemmer.
Mødet 13. december 2012:
9. Evaluering af Integrationsrådet. Drøftelsen var en fortsættelse af drøftelsen på forrige møde,
jf. 8. Der blev nedsat en tænketank.
Der kan i øvrigt henvises nærmere til referaterne af disse møder, der er publiceret på Gentofte
Kommunes hjemmeside, jf. følgende link: http://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-ogpolitik/Dagsordener_og_referater?q&subject=Integrationsraadet&from=01-01-2012&to=31-122012
4.2. Integrationsrådets anbefalinger til Kommunalbestyrelsen
Integrationsrådet har i 2012 drøftet og godkendt en række anbefalinger til Kommunalbestyrelsen.
Godkendelserne skete med bemærkning om, at Louisa Schønnemann Bøttkjær og Kirsten
Kierkegaard ikke stod som medunderskrivere, da de både er medlemmer af Integrationsrådet og
Kommunalbesyrelsen.
Integrationsrådet har afgivet anbefalinger om følgende emner:
1. Boligsituationen (for flygtninge), jf. følgende ink:
2. Tiltag på skoleområdet, jf. følgende link:
Anbefalingerne kan findes via følgende link: http://www.gentofte.dk/da/Indflydelse-ogpolitik/R%C3%A5d-og-n%C3%A6vn/Integrationsr%C3%A5det
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5. Aktiviteter m.v.
1. Sundhed (arbejdet i Netværkshuset) (jf. anbefaling til Kommunalbestyrelsen om
sundhedstiltag fra 2011): Der blev i efteråret 2011 afholdt flere møder om sundhed for
kvinder i Netværkshuset med læger med anden etnisk baggrund. På mødet den 15.
december 2011 foreslog Integrationsrådet at man fortsatte med disse arrangementer, og at
der lavedes lignende, særskilte arrangementer for store drenge og mænd. For at fremme den
fornødne åbenhed, foresloges det at arrangementerne holdes for forskellige aldersgrupper,
f.eks. kun for mødre. På mødet den 24. april 2012 orienterede Maja Mølholm om, at tiltaget
fortsat vurderedes rigtig godt, men havde udfordringen med begrænset tilslutning.
2. Sund Sammen: Dette projekt er etableret via Gentofte Kommune, Forebyggelse og
Sundhed, og to af rådets medlemmer – formand Maja Mølholm og Amneh Hawwa – har
deltaget i planlægningen og er medlemmer af styregruppen for projektet. Projektet har til
formål at forebygge diabetes og prædiabetes hos indvandrere. Projektet havde opstart i
september 2012, og omfatter motion for mænd og kvinder samt undervising om
ernæringsrigtig kost. Målgruppen er borgere over 30 år med bopæl i kommunen, der har en
ikke-vestlig baggrund og taler arabisk, persisk eller dansk, og som bevæger sig meget lidt.
Der er oprettet 2 fitnesshold, 2 varmtvandshold og et zumbahold. På zumbaholdet deltager
kun kvinder, de øvrige hold er også beregnet for mandlige deltagere. 30 kvinder kvinder har
tilmeldt sig, mens der kun deltager et mindre antal mænd. En brochure om Sund Sammen er
oversat til arabisk og persisk.
De tilmeldte har været glade for tilbudene. Projektet slutter i marts 2013, hvorefter det bliver
evalueret.
3. Sundhedformidlere: Ud over Sund Sammen er der etableret et projekt, hvis formål er at
uddanne et antal sundhedsformidlere med tosproget baggrund, der efterfølgende skal
formidle sundhedsbudskab til landsmænd med forankring i Netværkshuset. Projektet
startede i november 2012 og omfattede 8 x 3 undervisningstimer. Samtidig har en en
praktikant fra Suhrs Seminarium aflagt hjemmebesøg og her hjulpet borgerne/familierne
med at lægge kostplaner og anvende opskrifter med sund kost. Sundhedsformidlere skal
fortsætte i Netværkshuset efter at projektet Sund Sammen afsluttes i marts 2013. Ultimo
2012 arbejdedes der på indkøb af remedier (cykler, stave til stavgang m.v.) der skal placeres
i Netværkshuset, hvor 2 frivillige står som tovholdere for gruppen.
4. Ungeprojektet: Dette arrangement var planlagt til at blive afholdt den 26. oktober 2012 på
Ungdomsskolen. Arrangementet måtte imidlertid aflyses, da mange deltagere var forhindret
på grund af eid-festen samme dato.
5. Julearrangement 1. advent (søndag den 2. december 2012): Ligesom i 2010 og 2011 blev
der afholdt et juleværksted 1. advent i kantinen på Gentofte Rådhus. Der var modtaget
sponsormidler fra Gentofte Kino og Sv. Michelsen Chokolade A/S til arrangementet.
Den 21. februar 2013
På vegne af Integrationsrådet
Maja Mølholm
Formand
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