
Møde i integrationsrådet 14. december 2015, Kanalstræde 2, mødelokale 013 

Til stede: Rasmus, Ann-Cherie, Mahad, Erdogan, Elena, Jean, Kristina, Gitte (referent),  

Gæst: Camilla Wikke fra Strategi og Udvikling 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Hvordan udnytter vi råd og nævns potentiale bedre? 

Den viden, ekspertise og netværk, som kommunens råd og nævn repræsenter, kan udnyttes mere 

optimalt. Derfor har Demokratieksperimentariet har fået til opgave, at de sammen med råd og 

nævn, finder veje til at forbedre samarbejdet. Udviklingskonsulent Camilla Wikke fra Strategi og 

Udvikling lagde op til drøftelse om, hvordan råd og nævn kan understøtte hinanden i at foreslå 

metoder til samarbejde og udvikling.  

 

Integrationsrådet var enig i, at det er en god ide, at de forskellige råd og nævn får mulighed for at få 

indblik i hinandens områder. Det vil styrke samarbejdet. Rådet vurderede, at der er et stort 

potentiale i samarbejdet og vil gerne vil deltage i samarbejdet med de øvrige råd og nævn. 

 

3. Facebookside til integrationsrådet 

Christina lagde op til, at rådet skulle etablere en lukket gruppe, hvor man kan drøfte sager sammen. 

Det viste sig imidlertid, at flere af rådets medlemmer ikke bruger Facebook.  

 

Integrationsrådet besluttede ikke at åbne en facebookgruppe, men i stedet maile til hinanden. 

Gitte sikrer, at alle i rådet har en mailliste.  

4. Hvad skal integrationsrådet bruges til i 2016 
Som indledning til det kommende år drøftede integrationsrådet, hvilke opgaver rådet ønsker at 

arbejde med i de kommende år. Integrationsrådet arbejder ud fra et kommissorium med fire 

temaer for deres arbejde. Integrationsrådet drøftede inden for disse fire temaer og i forlængelse af 

de to integrationsstrategier.  

 

Beskæftigelse 

Hvordan kan integrationsrådet medvirke til at få skabt flere virksomhedspraktikpladser for 

nyankomne flygtninge? Konkret er rådet interesseret i at gennemføre et arrangement sammen 

med Holbæk Erhvervsråd.  

 

Skole 

Integrationsrådet ønsker at være tæt på udviklingen af rammerne omkring modtagelsesklasser.  

 

Konkrete projekter og arrangementer 

Integrationsrådet vil skal tættere på dem, det handler om med fokus på de nyankomne. Rådet 

ønsker også at involvere sig mere i konkrete projekter samt komme ud og møde de nye borgere og 

høre om de udfordringer og behov, der er. 



 Kultur 

Det er stadig aktuelt at købe et ungdomsteaterstykke med fokus på kulturel mangfoldighed.  

 

Viden og holdninger 

Generelt vil integrationsrådet gerne stille sig til rådighed, når byrådet og andre efterspørger viden 

og stillingtagen til integrationsområdet.  

 

Ønske om tæt samarbejde med integrationskoordinator 

Derfor er det integrationsrådets ønske, at når der som planlagt bliver ansat en 

integrationskoordinator, vil integrationsrådet bede om et møde med vedkommende om, hvordan 

rådet og integrationskoordinatoren bedst kan samarbejde.  

 

5. Integrationsstrategiens spor 2 

Integrationsrådet fik 3. revision af integrationsstrategien spor 2 til gennemsyn. 

Gitte præsenterede udkastet, hvor ændringsønsker fra Udvalget for Arbejdsmarkedet og fra 

integrationsrådet er tilføjet med rødt. 

 

Integrationsrådet havde ikke yderligere kommentarer.  

 

6. Tiltag over for medlemmer, der ikke deltager i møderne.  

Nogle få medlemmer deltager sjældent eller aldrig i møderne. Hvad vil Integrationsrådet gøre ved 

det? 

 

Integrationsrådet besluttede, at Ann-Cherie og Gitte tager kontakt til de medlemmer, det drejer sig  

om, for at høre, om de fremadrettet ønsker at være aktive medlemmer af rådet. Hvis ikke vil de 

blive opfordret til at træde ud af rådet, så en anden kan tage deres plads.  

 

7. Ny børnehave i Holbæk by 

En ny, privat børnehave er netop åbnet i Holbæk. Børnehaven tiltrækker mange børn med anden 

etnisk baggrund. På mødet den 4. november 2015 drøftede Integrationsrådet betydningen af 

institutionens fokus på nydanske børn i forhold til den generelle integrationsindsats, som udføres af 

kommune, frivillige og foreninger. Integrationsrådet opfordrede Rasmus til at rette henvendelse til 

ledelsen for kerneområdet Læring og Trivsel med spørgsmålene: Hvad kan man fortælle om 

institutionen? På hvilken baggrund er institutionen etableret?  

 

Integrationsrådet har nu modtaget et svar fra Læring og Trivsel.  

Heraf fremgår blandt andet, at ”der stilles samme kvalitetskrav til private daginstitutioner, som til 

vore egne institutioner. Det betyder at institutionerne skal leve op til såvel lovgivningens som de 

lokalt fastsatte krav til indhold og kvalitet.” Det fremgår endvidere:” I den forbindelse kan det 

oplyses, at Børnehuset Mellemvang ikke har søgt om eller er godkendt med en specifik etnisk eller 

religiøs profil.  Formålet med institutionen er ifølge vedtægterne, at: Vi ønsker at give et miljø 

præget af fællesskab, anerkendelse, fordybelse i natur/dyr, dette skal ske i rammer med tryghed og 

i tæt samarbejde mellem institutionen, forældrene- og børnene.” 



Svaret redegør desuden for godkendelseskriterier, samt for det indledende tilsyn med børnehaven. 

 

Integrationsrådet tager svaret til efterretning og ser frem til en god og konstruktiv dialog med 

børnehaven. Læring og Trivsels svar er vedlagt dette referat som bilag.  

 

8. Møderække for integrationsrådet 

Den foreslåede møderække blev delvist afvist af integrationsrådet. Derfor vil sekretariatet foreslå 

en ny møderække på næste møde.  

 

9. VISO-konferencen 

Jean og Ann-Cherie fortalte om årets VISO-konference, som de deltog i på vegne af 

integrationsrådet. Konferencen, som var arrangeret af Socialministeriet, satte fokus på specialiseret 

viden vedrørende børn, unge og voksne inden for handicap- og udsatteområdet. En viden der bl.a. 

kan anvendes bredt i det sociale arbejde og i specialundervisningen. Flere af punkterne på 

programmet omhandlede flygtninge og indvandrere.  

10. Revision af forretningsordenen vedr. økonomi 

Sekretariatet foreslog en ændring i forretningsordenen for at lette håndteringen af mindre udgifter 

samt sikre, at integrationsrådet har det nødvendige økonomiske overblik.  

 

Bemyndigelse af formanden 

Integrationsrådet har et rådighedsbeløb på 50.000 kr. årligt. Det fremgår ikke af den hidtidige 

forretningsorden, hvordan rådet beslutter, at et beløb skal tildeles en aktivitet. 

 

Sekretariatet foreslog, at formanden kan beslutte at tildele beløb inden for en ramme på 3.000 kr. 

Dette giver formanden mulighed for fx at sende et rådsmedlem til en konference, uden at vente på, 

at beslutningen skal forbi integrationsrådet først.  Beløb, der ligger over 3.000, kr. skal godkendes i 

Integrationsrådet med flertalsafgørelse. Alle midler, der bruges af integrationsrådet, skal ligge 

inden for rammerne af de opgaver, rådet skal/kan løse, jf. rådets kommissorium. 

 

Regnskab 

Sekretariatet foreslog, at sekretariatet aflægger regnskab ved udgangen af hvert kalenderår. 

 

Tilføjelse til forretningsorden 

Sekretariatet foreslog, at ovenstående tilføjes forretningsordenen under et nyt punkt: Økonomi. 

 

Integrationsrådet godkendte alle tre forslag. 

 

11. Eventuelt 

Der var ikke punkter til eventuelt.  

  



Bilag: 

Svar fra Læring og Trivsel vedr. Børnehus. 

 

 



 

 


