
Referat af møde i Integrationsrådet onsdag den 25. marts 2014.  

I tilknytning til mødet holdt Integrationsrådet et dialogmøde med 

Udvalget for arbejdsmarkedet. 

Til stede: Ann-Cherie, Erdogan, Speldwyn, Gitte D., Christel, Hristina, Susanne, Irena, Katrine, Erdogan, Jean, 

Rasmus, (Gitte H. som referent) 

1. Formøde før mødet med Udvalget for Arbejdsmarkedet 

Inden mødet med Udvalget for Arbejdsmarkedet holdt Integrationsrådet et kort formøde, hvor de drøftede 

et skriftligt oplæg fra Ann-Cherie og Katrine.  

2. Møde med Udvalget for Arbejdsmarkedet 

På mødet med Udvalget for Arbejdsmarkedet præsenterede chefen for Alle kan bidrage, Gorm Hjelm 

Andersen, administrationens bud på udformningen af en integrationsstrategi. Administrationen foreslår at 

gennemføre strategien i to tempi, således at der i første omgang er fokus på de mange, nye flygtninge, som 

Holbæk Kommune skal modtage,  samt på den 3-årige integrationsindsats. I anden omgang udarbejdes en 

strategi med et bredere sigte, som også koncentrerer sig om de flygtninge og indvandrere, samt 

andengenerationsunge, som har været har i længere tid, eller som er født her.  

Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer bakkede op om administrationens forslag. Integrationsrådet kunne 

tilslutte sig forslaget, dog således, at flere af udvalgets medlemmer lagde vægt på, at den brede 

integrationsindsats også tilgodeses.  

3. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt 

4. Suppleanter 

Majbritt Libonati og Pernille Kruuse blev godkendt som suppleanter for hhv., Susanne Lodberg og Rasmus 

Brandstrup Larsen 

5. Opsamling på mødet med Udvalget for Arbejdsmarkedet 

Integrationsrådet var generelt tilfredse med, at administrationens oplæg blev præsenteret før 

integrationsrådets bidrag. Dermed var der klarhed over holdningen, før Integrationsrådet bød ind.  

Diskussionen gik derefter over til en drøftelse af kommunens modtageklasser, som i dag kun findes på 

Isefjordskolen.  Med de mange nye flygtninge vil modtageklasserne skulle rumme mere end 100 børn 

fremover. Det vil måske give mening at oprette modtageklasser i de af kommunens byer, hvor der kan 

samles en klasse. Dermed vil børnene blive skoleplaceret i de lokalområder, hvor de bor, og det vil spare 

skolerne en del penge i daglig transport af børnene.  



Integrationsrådet drøftede derefter muligheden af, at rådet kommer med nogle overordnede anbefalinger 

til integrationsstrategien om, hvor modtageklasserne skal placeres.  

6. Drøftelse af, hvordan frivillige og foreninger kan bidrage til integrationsindsatsen 

Udvalget for Arbejdsmarkedet har ønsket et udspil fra Integrationsrådet om, hvordan frivillige og 

foreninger kan bidrage til Integrationsindsatsen.  Integrationsrådet kom i sin drøftelse ind på følgende 

områder: 

Lær af andre kommuner – hybrider mellem ansat og frivillig 

Vi skal tage ved lære af de gode ting, som finder sted i andre kommuner. For eksempel har Slagelse en god 

integrationsindsats. Slagelse har været pionerer på at uddanne virksomhedsmentorer, som kan hjælpe 

nyankomne i gang på arbejdspladsen. Disse mentorer er aflønnede, men man kunne også tænke i en 

hybrid-løsning, hvor de samme mennesker løfter en frivillig indsats for flygtningene.  Man kunne lave 

mange interessante ting ved at forsøge at lave en hybrid mellem ansat og frivillig. 

Samarbejd med de erfarne organisationer 

Frivilligt arbejde fungerer bedst dér, hvor man har rammer og et tilhørsforhold til en organisation som 

frivillig. Fx har sprogcentret et rigtig godt samarbejde med Røde Kors, for de tilbyder de frivillige rammer og 

et tilhørsforhold til Røde Kors. 

Lad os tage udgangspunkt i det, der virker. Nogle af de store NGO´er har mange års erfaring med arbejdet 

med flygtninge. Det gælder blandt andet Dansk Røde Kors, Holbæk, som hjælper asylflygtninge. Røde Kors i 

Holbæk har allerede gennem flere år drevet forskellige indsatser i Holbæk. Det er ikke kommunale opgaver, 

Røde Kors løser. Snarere går de ind og ” hjælper dér, hvor naboen ville hjælpe. ” 

Bydelsmødre- og fædre 

Bydelsmødrene fungerer rigtig godt i Agervang.  Man kunne kopiere denne model og lave noget lignende, 

som kunne dække det behovet andre steder. Kunne man fx have bydelsfædre, lige som man nu har 

bydelsmødre? Og kunne bydelsfædrene bidrage til at hjælpe de mange, enlige, mandlige flygtninge mænd i 

gang? 

Bidrag fra sportslivet  

I en årrække havde vi i Holbæk et projekt, der hed Get2sport. Det arbejdede for fastholdelse af tokulturelle 

medlemmer i sportsklubber samt indslusning af nye. Dette projekt havde stor succes. Ofte handler 

medlemskab af en sportsklub om økonomi for tokulturelle forældre. Mange har ikke råd til at lade deres 

børn spille i fx fodboldklubben. 

Bemærk, at vi i kommunen allerede har en fripladsordning, hvor vi kan sende et vist antal børn gratis til 

sport.  

Velkomst til flygtninge i samarbejde med folkeskolerne 

Kunne Integrationsrådet lave velkomstarrangementer for flygtninge i samarbejde med folkeskoler i hele 

kommunen?  Hvis integrationen skal lykkes, så skal folk vide, at de er velkomne. Hvis der er nogen, der skal 

vise dette, så er det her i integrationsrådet. 

 



7. hvad ønsker Integrationsrådet at fokusere på i resten af 2015 

Foruden bidraget il integrationsstrategien kan integrationsrådet arbejde med emner i forlængelse af 

kommissoriet. Integrationsrådet havde en foreløbig drøftelse af mulige aktiviteter i 2015 og kom blandt 

andet ind omkring følgende: 

 Rådet bør ikke kun arbejde med integrationsstrategien, men også rykke sig ud af de meget formelle 

diskussioner. Rådet vil gerne bidraget til arbejdet med en strategi, men det skal ligge ud over den 

ordinære møderække.  

 Til et arrangement 28. maj bør Integrationsrådet bør have en stand, som kan gøre opmærksom på 

integrationsarbejdet. Kan Christina tage initiativ? 

 Integrationsrådet kunne etablere noget fodbold for flygtninge. 

 De nye flygtninge skal ikke føle, at de er kommet som en belastning. De er kommet som en 

kommende ressource.  Derfor kunne rådet arrangere en velkomstdag eller en mangfoldighedsdag. 

Hvis vi arrangerer det sammen med folkeskolerne, får eleverne også en forståelse for, hvad det vil 

sige at være asylansøger. 

 I København har man mange aktiviteter omkring temaerne ”Bland dig i byen” eller ”Vores by”. Vi 

skal arbejde for at få borgerne i Holbæk Kommune til at deltage, så det ikke kun bliver kommunen, 

der gør en aktiv indsats for flygtninge.  

 Hvis rådet skal være proaktivt, skal vi måske vælge nogle få områder ud, som rådet kan arbejde 

med.  Hvis vi for eksempel tager skoler og dagtilbud, så kan man fx tage ud og besøge dem og høre, 

hvad deres opfattelse af muligheder og problemstillinger inden for integrationsindsatsen er.  

8. Møderække for resten af 2015  

Møderækken er godkendt og er som følger:  

 Onsdag den 20. maj 

 Onsdag den 12. august 

 Tirsdag den 6. oktober 

 Onsdag den 16. december 

Møderne finder som udgangspunkt sted kl. 19.00-21.00 i mødelokaler på Kanalstræde 2, men hvis det er 

muligt, holdes møder også ”ude i byen” på relevante steder.  

Til mødet den 20. maj ønsker integrationsrådet at invitere en bredere kreds ind til en drøftelse af 

integrationsstrategi m.m. Hvis det er muligt, holdes mødet i det tidligere asylcenter i Vipperød, hvor det 

måske også vil være muligt at få en snak med nogle af de nuværende beboere – evt. med spisning (en 

sandwich?) Gitte og Susanne går videre med det.  

9. Eventuelt 

Der var ikke punkter til eventuelt. 


