
Referat af møde i Holbæk Kommunes Integrationsråd 

Onsdag den 14. september 2016 
 
Nr. Dagsordenspunkt 

 Tilstede: 
Ann-Cherie (ordstyrer), Katrine, Christel, Christina, Hristina, Irena, Rasmus, Susanne, Abdulmecit 
Øzil (suppleant for Erdogan), Klaus Nikolajsen (suppleant for Jean) 
Fra adm: Jette, Marianne (referent) 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Status på Integrationsstrategierne spor 1 og 2, 
Der blev i 2015 udarbejdet to integrationsstrategier i Holbæk Kommune.  
De forskellige kerneområder har afleveret første status på indsatser inden for de to strategier. 
Integrationsrådet er inviteret til møde om de to status med ”Udvalget Job og Uddannelse” (UJU) 21. 
september kl. 16.30 

 
Rådet drøftede status på de to strategier i grupper relateret til kerneområderne, samt i plenum.  
Vi aftalte, at rådets kommentarer og anbefalinger skal samles i en skriftlig tilbagemelding.  
Fra hver gruppedrøftelse sendes kort skriftlig beskrivelse af de vigtigste anbefalinger og 
kommentarer til Marianne (senest fredag kl 12.00), som samler og sender til rådet samt til UJU. 
 
På mødet med UJU foreslås kort fremlæggelse fra en fra hver gruppe/kerneområde, og god tid til 
debat.  

3. Integrationsrådets arrangement Fakta og Følelser, den 20.09.16 
Program, forberedelsesopgaver samt opgaver ved arrangementets gennemførsel blev 
gennemgået. 
 

Programmet er følgende i hovedoverskrifter: 
17.00-17.15: Velkomst ved Integrationsrådet, Ann-Cherie. Jette er toastmaster. 
17.15-17.45: Oplæg Direktøren, Kasper Kyed fra SIRI  
17.45-18.15: Netværk og bespisning 
18.15-19.15: Contact holder oplæg – En ’forestilling’, hvor de medvirkende (flygtninge) fortæller 
deres egen personlige historier 
19.15-20.00: Debat – panel. Susanne er ordstyrer, samt runder arrangementet af. 
 
Status på hvordan det går med tilmeldinger: Der er nu ca 150 tilmeldte ialt 
Status på økonomien: Udgifterne holder sig inden for det afsatte budget. 
Sandwich stilles frem i foyeren. 
Bar med salg af sodavand, vand og kaffe/te: Christina og Rasmus (undtaget mens de er i panel), 
sammen med unge fra DFunk og evt. 4300Vang. 
Klargøring til arrangementet, vi mødes kl 15.00 på Elværket. 
 
 
Christina undersøger hvad det koster at få lavet t-shirts med ”Integrationsrådet” påtrykt. Det vil 
øge synligheden af rådets medlemmer når de deltager i forskellige arrangementer.  
 



4. Status, ” Hvad skal rådet fremover” (fast mødepunkt)  
Emner på kommende møder, og opfølgning på aktiviteter, ”huskelisten”: 

- Integrationsrådet mødes med Tyrkisk-Islamisk Kulturforening den 02.11.16.  

- Debat med SSP den 07.12.16 

- Rådet besluttede på sit møde den 22.06.16, at rådet i 2017 holder et temaarrangement/konference 

om ”Kulturmødet på arbejdspladsen”.  (arbejdsgruppe: Susanne, Hristina, Irena) 

5. Siden Sidst 
- Blev et meget kort punkt, da tiden var fremskreden… 

Susanne:  Region Sjælland har fået midler til ekstra indsats for tidlig opsporing af kræft. De har 
indgået et samarbejde med AOF Sprogcenter Nordvest, der omhandler udarbejdelse af 
undervisningsmaterialer til flygtninge og indvandrere. Materialet vil dels kunne bruges til 
nyankomne der får undervisning på sprogcentre, og dels i bolig områder med boligsocial indsats (fx 
Vangkvarteret og Ladegårdsparken). 
 
Katrine ønsker at deltage i kursus i arbejdet med frivillige på integrationsområdet, og har spurgt 
om rådets midler kan betale deltagergebyret, dette var der opbakning til. 
 

6. Eventuelt 
 
Rasmus: ønsker opmærksomhed på om arbejdsgivere er klar over at der er økonomisk bonus for at 
tage en flygtninge i IGU (den etårige Integrations Grund Uddannelse) 
 
Ny kultur- og fritidspolitik er i høring i perioden 07.09 – 05.10.  
Rådets medlemmer opfordres til at kigge på forslaget til Ny Kultur- og Fritidspolitik og sende 
høringssvar. 
Katrine og Christel mødes og drøfter et evt. forslag til høringssvar fra rådet.  
 

 
 
 

 


