
Referat af møde i Holbæk Kommunes Integrationsråd 

Onsdag den 20. april 2016 kl. 19.00 – 21.00, på Kanalstræde 2. 
 
Til stede: Rasmus, Mahad, Christel, Erdogan, Jean, Ann-Katrine, Ann-Cherie, Christina, Marianne (referent). 
Gæster: Pia Stub Lybæk og Murat Can (punkt 1-3) 
5 studerende fra RUC som skriver opgave om netværksstyring med Holbæk Integrationsråd som case.  
 

1. Præsentation af rådet og af gæster  

2. Godkendelse af dagsorden   

Dagsordenen blev godkendt. 

3. Oplæg og debat med Murat Can fra Integrationsteamet og Pia Stub Lybæk fra Familieafdelingen.  

Murat og Pia fortalte om arbejdsgange m.v. ved modtagelse af nye flygtninge i Holbæk, om 
integrationsperioden og om arbejdet med flygtningefamilier. Rådet drøftede dette, herunder de mange 
ting som nye flygtninge skal orienteres om. Rådet er velkomne til at sende opfølgende spørgsmål til Murat 
og Pia. 
 

4. Refleksioner efter besøg og debat med Somalisk Dansk Forening den 09. marts 2016 

 
Ann-Cherie opsummerede kort hvad der blev drøftet med Dansk Somalisk Forening, og 
rådsmedlemmerne supplerede. Der var fra mange medlemmer af Somalisk Dansk Forening ønske om at 
nytilkomne kommer hurtigt i praktik og i job, og at der er et godt samarbejde mellem Jobcenter, borgere 
og arbejdsgivere om dette. 
Jobcentret er ved at udvikle strategi med branchepakker.  
 
Integrationsrådet besluttede, at de vil undersøge muligheder for at lave et arrangement for arbejdsgivere 
og flygtninge når branchepakkerne sættes i værk.  
Der blev nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge dette, bestående af Christel og Christina. Christina vil 
drøfte det i udvalget Uddannelse og Job. 
Hvis det besluttes, at Integrationsrådet laver et arrangement, vil Rasmus gerne indgå i den forberedende 
arbejdsgruppe. 
 
Der laves månedlig status til udvalget Uddannelse og Job, Christina vil tage disse statusser med til 
Integrationsrådet.  
 

5. Orientering fra formanden og sekretariatet 

 
Ann-Cherie har fået en henvendelse om spisefællesskab på Kunsthøjskolen, den 27.4, 14.8 og 28.9, 
interesserede skal tilmelde sig i god tid.  
 
Den 12. april blev det første velkomstmøde for nye flygtninge afholdt. Der var god stemning og mange 
deltagere. Flere rådsmedlemmer deltog, og hjalp til. Disse møder/arrangementer skal holdes 2-4 gange 
årligt, jf. ”Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier”, så rådsmedlemmerne kom med 
evaluerende kommentarer, som vil indgå i planlægning af de kommende velkomstmøder.  
 
Der er kontakt til en studerende på STX, som gerne vil deltage i Integrationsrådets arbejde som 
repræsentant for ungdomsuddannelserne. Ann-Cherie tager en samtale med ham; Marianne arrangerer. 
 



6. Forslag til integrationsråds arrangement: Fakta og følelse 

 
Arbejdsgruppen, der består af Christel og Ann-Katrine, fremlagde planer for arrangementet. 
 
Integrationsrådet besluttede på baggrund af deres oplæg: 
At arrangementet bliver tirsdag den 20. september 2016 kl. 17.00-20.00, på Elværket.  
Programmet er teaterstykket ”Hvad laver de her”, samt oplæg om fakta og ny lovgivning. Dertil serveres 
mad. 
Integrationsrådet afsætter 20.000 kr. til arrangementet. Desuden søges sponsor støtte, det vil Erdogan 
arbejde på. 
 

7. Status, ”hvor er rådet og hvad rådet skal fremover”  (fast mødepunkt) 

 
Integrationsrådet har flere udadvendte arrangementer under planlægning, og deltager ofte i relevante 
møder og arrangementer.  
Supplerende til dette drøftede rådet de nationale anbefalinger og handlingsplan for forebyggelse af 
radikalisering. 
 
Integrationsrådet besluttede, at relevante personer fra SSP inviteres til rådets møde den 16. august 2016. 
Som forberedelse til mødet læses ekspertgruppe anbefalinger og regeringens handlingsplan (Ann-Cherie 
sender links). På mødet drøftes forebyggelse af radikalisering, mulige handlemuligheder lokalt, og hvordan 
Integrationsrådet forholder sig.   
 

8. Opfølgning på øvrige aktiviteter, besøg i foreninger: 

Rådets næste møde holdes på Café Habibi /Jyderup Højskole. Det er den 22.juni kl.19.00. 
 
Rådets møde i september holdes hos Tyrkisk-Islamisk Kulturforening. Det er den 14.september. 

 
9. Eventuelt 

 
Ann-Cherie har fået henvendelse fra en sprogpsykologi-studerende, som gerne vil i praktik hos 
Integrationsrådet i første semester efter sommerferien.  
Praktik kan efter aftale eventuelt foregå på arbejdsplads eller i forening hos et medlem af 
integrationsrådet, ikke i Integrationsrådet som sådan, da rådet ikke er en daglig arbejdsplads.   

 
Integrations fælles-skaber arbejder med at facilitere lokale netværk der vil tage imod, og bygge bro 
mellem nye flygtninge og naboer, foreninger m.v. 
 

  


