Integrationsrådet i Gentofte Kommune

Redegørelse om Integrationsrådets virksomhed i 2013
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 2013.
2. Integrationsrådets medlemmer m.v.
Integrationsrådet tiltrådte sin nuværende funktionsperiode den 1. januar 2010, og har i 2013 haft
følgende medlemmer:
Maja Mølholm

Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i
Gentofte, formand for Integrationsrådet

Ayesha Khwajazada

flygtninge/indvandrerrepræsentant,
næstformand for Integrationsrådet

Noël Bizimana

flygtninge/indvandrerrepræsentant

Amneh Hawwa

flygtninge/indvandrerrepræsentant

Ellen Margrethe Andersen

Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i
Gentofte

Erik Hamre

Handelstandsforeningen

Per Johansen (udtrådt august 2013)

Håndværkerforeningen

Niels Henrik Kromann

Børnerådet

Jeanette Guldhammer

Skolerådet

Helen Pedersen (udtrådt august 2012)

Skolerådet

Hanne Grønne Leth

Sammenslutningen af Idrætsforeninger i
Gentofte Kommune (SIG)

Kirsten Kierkegaard

Kommunalbestyrelsen

Louisa Schønnemann Bøttkjær (udtrådt januar 2013) Kommunalbestyrelsen
Anne Hjorth (indtrådt januar 2013)

Kommunalbestyrelsen

Følgende borgere med flygtninge-/indvandrerbaggrund deltog som gæster på flere af møderne:
Sawsan Aref, Afaf Al-Sayegh, Davinder Singh, Mustafa Osmani og Eli Kassis.
Rådets funktionsperiode ophører den 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 2013 holdt 5 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 i lighed med møderne i anden halvdel af 2012
blevet inviteret gæster med flygtninge/indvandrerbaggrund, som har kunnet belyse de emner, der
har været på dagsordenen.
4. Integrationsrådets møder i 2013
Integrationsrådet har på sine møder drøftet følgende emner m.v.:
Mødet 21. februar 2013:
1. Beskæftigelsesområdet. Caroline Muxoll, Gentofte Kommune, orienterede om projekt for
den særlige integrationsindsats på beskæftigelsesområdet.
Mødet 18. april 2012:
2. Tosprogede børn og deres sproglige udvikling i førskolefasen: Marianne Bruun, Helle Rode,
Nasrin Salem og Rikke Michan, Gentofte Kommune orienterede om arbejdet med
tosprogede børn i daginstitutioner, ved skoleovergang og om erfaringer fra skole- og
hjemvejledernes arbejde.
3. Kvoteflygtninge i 2012 og 2013: på baggrund af en oversigt over antal kvoteflygtninge
drøftedes det bl.a., om det var hensigtsmæssigt at Udlændingestyrelsen tildeler Gentofte
Kommune flygtninge fra en lang række nationer fra flere kontinenter.
4. Fokus på unge – kontakt til ungdomsklubber, unge i Netværkshuset o.a. vedrørende sex og
sundhed: Medlem af Integrationsrådet Amneh Hawwa orienterede om unge og flygtninge og
indvandreres kendskab til, og adfærd i relation til seksualitet og prævention.
Mødet 30. maj 2013:
5. Nye flygtninge i Gentofte Kommune 2012-2013: Marianne Lincke Christiansen og Birgitte
Thybo Dahl, Gentofte Kommune, orienterede den praktiske tilrettelæggelse af
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boligplacering af flygtninge, samt om hjælp og tilbud – herunder i forhold til uddannelse og
job – kommunen yder til nytilkomne flygtninge.
6. Sundhed – Social- og sundhedshjælpernes arbejdsforhold i Gentofte Kommune med henblik
på forebyggelse af nedslidning/sygdomme, samt mulighed for støtte til udvikling af det
danske sprog i arbejdssituationen: Hanna Skov og Janine Almy orienterede om de tiltag,
kommunen som arbejdsplads foretager for at støtte og fastholde social- og
sundhedshjælpere, der f.eks. har sproglige problemer. Der blev endvidere orienteret om, at
kommunen har ansat en forflytningskonsulent og uddannet medarbejdere som
forflytningsvejledere, hvilket har medvirket til en væsentlig nedgang i antallet af
arbejdsskader.
Mødet 31. oktober 2013:
7. Evaluering af ”Sund sammen:” Lisbeth Wilms og Jytte Poulsen, Gentofte Kommune,
orienterede om projektet Sund Sammen, herunder om læringspunkter og anbefalinger fra
projektet.
8. Maja Mølholm orienterede om kontaktpersonsprojektet, et samarbejde mellem
Integrationsrådet, Frivilligcenter Gentofte og Netværkshuset til støtte for især, men ikke
kun, nye flygtninge i kommunen.
Mødet 12. december 2013:
9. Rådet holdt status over funktionsperioden.
10. Rådet drøftede det kommende valg af flygtninge- og indvandrerrepræsentanter til
Integrationsrådet i februar 2014.
Der kan i øvrigt henvises 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=01-01-2013&to=31-122013
5. Aktiviteter m.v.
a. Sund Sammen: Projektet, der blev afviklet i 2012-2013, bestod af to dele: dels et borgerrettet
motions- og kosttilbud, dels i uddannelse af en række sundhedsformidlere. Målgruppen var
borgere over 30 år. I alt deltog 36 borgere, heraf 28 kvinder, i alderen 32-72 år. De fleste
deltagere kom fra Iran, Irak, Pakistan, desuden var der en gruppe afrikanske kvinder og en
østeuropæer. 89 % af deltagerne havde flygtningebaggrund, og projektet havde således en stor
gruppe af særligt sårbare deltagere. De fysiske aktiviteter blev varetaget af fysioterapeuter i
Kildeskovshallen, Aktiviteterne bestod i fitness (mand- og kvindehold), zumba for kvinder,
samt varmtvandstræning for et kvindehold og et blandet hold. I den sidste, 6. måned, gik man
over til udendørs fysiske aktiviteter og aktiviteter, som kunne gennemføres hjemme: stavgang,
øvelser med elastikker og bolde m.v. Projektet havde indkøbt disse remedier, der nu er
overdraget til Netværkshuset i Gentofte.
Projektet indeholdt også kostundervisning. Underviseren havde en anden etnisk baggrund end
dansk og talte arabisk, hvilket var en fordel. Der oprettedes 2 hold: et kvindehold på 17
deltagere og et blandet hold med 12 deltagere. Der undervistes 4x3 timer, og der var desuden
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tilbud om individuel kostvejledning. En del holddeltagere inviterede vejlederen hjem, hvilket
forløb godt, også fordi flere deltageres familie deltog.
Endelig blev der som led i projektet uddannet 5 sundhedsformidlere, der fremadrettet skal virke
i Netværkshuset og fastholde fokus på motion og sund kost blandt målgruppen.
Uddannelsesforløbet omfattede undervisning i fysiske aktiviteter, kost og formidling.
Sundhedsformidlerne råder over en række redskaber, herunder stænger til stavgang,
motionscykel mm. og har arrangeret lege for familier, f.eks. sækkeløb. De har også haft fokus
på sunde madpakker til børn og voksne. I resten af 2013 er der et ugentligt motionshold for
kvinder, og et for mænd.
b. Kontaktpersonsprojekt: i dette projekt er der nedsat en koordinationsgruppe med et medlem
fra Netværkshuset i Gentofte og et fra Frivilligcentret. I alt 10 med dansk baggrund har meldt
sig som kontaktpersoner. Der er taget kontakt til dem med interviews m.v. Kontakten til
flygtningesiden foregår især gennem Gentofte Kommunes integrationsteam og Store Vito.
c. Integrationsmiddag 2013: dette arrangement blev afholdt den 3. oktober 2013, og middagene
foregik dette år hos danske familier. I alt deltog 10 danske familier og 15 familier med anden
etnisk baggrund, flere familier havde også deltaget før. Projektet var vellykket i lighed med de
tilsvarende tidsligere arrangementer. På møde den 31. oktober 2013 anbefalede rådet, at
arrangementet fortsættes i Integrationsrådets nye funktionsperiode.
d. Julearrangementet 1. advent (søndag den 1. december 2013): Ligesom i 2010, 2011 og 2012
blev der afholdt et juleværksted 1. advent i kantinen på Gentofte Rådhus. Det var godt besøgt,
og i år var der specielt mange børn.
Den 12. december 2013
På vegne af Integrationsrådet
Maja Mølholm
Formand
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