
Referat af møde i Holbæk Kommunes Integrationsråd 

Mandag den 16. januar 2017  

 
Tilstede fra Integrationsrådet:   
Ann-Cherie Thulstrup, Ann-Katrine Holm, Christel Højvang Kyed, Christina Krzyrosiak Hansen, Gitte 
Damm, Hristina Jensen, Irena Kokborg, Mahad Ali Hasan, Rasmus Brandstrup Larsen, Susanne Lodberg.  
Afbud: Jean Petersen,   
 
Fra administrationen, primært til dagsordenens punkt 2:  
Læring og Trivsel:  Pia Stub Lybæk og Kathy Mikkelsen  
Uddannelse til alle unge:  Mads Buus Madsen  
Alle Kan Bidrage:  Gorm Hjelm Andersen og Gitte Harbo   
Aktiv Hele Livet:  Morten Bundgaard og Danja S. Tusanthan 
 
Marianne Reinwald (referent) 
 

Nr. Dagsordenspunkt 

1 Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2 Revision af integrationsstrategierne 
 
Gorm Hjelm Andersen indledte punktet, bl.a. om målet med revision af strategierne som er: 

 Visionen for integration er fortsat den samme 

 De to integrationsstrategier skal samles i én strategi 

 Indsatserne/beskrivelsen af indsatserne skal skærpes, således at vi kun laver 

integrationsindsatser dér hvor andre indsatser ikke dækker 

Herefter holdt repræsentanterne for Alle Kan Bidrage, Læring og Trivsel, Uddannelse til Alle Unge 
og Aktiv hele Livet oplæg om deres bud på revideret strategi, og drøftede dette med 
Integrationsrådets medlemmer.  
 
Den videre proces er nu: Gitte Harbo samler de skriftlige oplæg fra kerneområderne samt  dette 
mødes input fra Integrationsrådet, til et første udkast til revideret integrationsstrategi. Udkastet 
bliver offentliggjort på torsdag den 19.1 som bilag til møde den 24.1 i ”Udvalget Uddannelse og 
Job”. Find udkast til revideret integrationsstrategi her: 
holbaek.dk/politik/byraad-og-udvalg/dagsordener-og-referater/     
Integrationsrådet har mulighed for at komme med kommentarer til udkastet frem til den 30. 
januar. 
Den endelige reviderede strategi forventes vedtaget i byrådet til marts. 
 

3 Modtageklasser høringssvar 
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” har bedt Integrationsrådet om at give høringssvar 
til forslag om ny organisering af modtageklasser. 
 

https://holbaek.dk/politik/byraad-og-udvalg/dagsordener-og-referater/


Integrationsrådet drøftede forslaget, og der kom mange input. 
Den videre procedure er nu: Ann-Cherie og Hristina sammenfatter rådets kommentarer i et 
udkast til høringssvar, som fremsendes til kommentering til medlemmerne af Integrationsrådet 
senest den 25.1. Det endelige høringssvar skal sendes til udvalget senest ultimo januar. 
 
Ann-Cherie udleverede kopi af ”Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som 
andetsprog” og henviser især til §4 stk. 1-3. Bekendtgørelsen sendes til Integrationsrådet pr mail. 
 

4 Eventuelt og orientering, bl.a.: 
 

 Lørdag den 21. januar: Mangfoldighedskonference i Odsherred. Jean, Hristina og 

Marianne deltager. 

 Onsdag den 25. januar kl. 19-21 holder foreningen Medusa temaaften om islamisk kultur – 

tilmelding på mail: lh.etlivudenvold@gmail.com 

 Rådets ønsker til mødeindhold og dialogmøder i 2017: Rådets medlemmer kom med 

mange idéer til indhold og besøg, forslagene samles til yderligere drøftelse på 

februarmødet. 

Det blev besluttet, at Danja S. Tusanthan fra Aktiv Hele Livet deltager i et møde i 

Integrationsrådet, hvor hun vil fortælle om pilotundersøgelsen ”Afdækning af ønsker til 

ældrelivet for borgere med anden etnisk baggrund end dansk”. Undersøgelsen forventes 

færdig i april/maj.  

 Ønsker til indhold/links på rådets hjemmeside http://holbaek.dk/politik/raad-og-

naevn/integrationsraadet/ gives til Marianne Reinwald. 

 Rådets sammensætning m.v. Rådet drøftede dette kort. To af de i rådet repræsenterede 
foreninger kontaktes, med anmodning om at udpege repræsentant til rådet der har bedre 
mulighed for at deltage i rådets møder end de nuværende repræsentanter. 

 

5 ”Huskeliste” kommende møder og aktiviteter: 
 

 Til orientering er denne konference aflyst: minikonference om råd og nævns rolle den 9. 
februar. 
 

 Kommende møder i Integrationsrådet: 
Tirsdag den 28. februar     (bl.a. Integrationsrådets beretning og økonomi 2016)   
Tirsdag den 4. april 
Tirsdag den 6. juni              (Danja S. Tusanthan er booket til at fortælle om sundheds pilotundersøgelse) 
 
Tirsdag den 15. august 
Onsdag den 20. september 
Tirsdag den 31. oktober  
Mandag 4. december 
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