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Referat af ordinært møde  

i Holbæk Kommunes Integrationsråd  

8. februar 2021 kl. 16.15-18.15 

Mødet blev holdt på TEAMS 

 
Deltagere: Jean Petersen, Lene Gjøl, Derya Tamer, Kurt Elsberg, Kasper Lomholdt, Gitte Nikolaisen, Jens Kronborg, Margrethe 

Bjerre, Emrah Tuncer, Ann-Katrine Holm, Kathrine Kjærgaard 

Afbud: Mahad Guuleed, Mohammed Hussein, Nilavan Jeyananthan, Abdulmecit Øzil  
 
 

 
 

    

1 Godkendelse af dagsorden Beslutning 2 min Dagsordenen blev godkendt.  

2 Velkommen og mikrofonen rundt, 
Jean  
 

  15 min Tilbagemeldingen fra de fleste medlemmer af integrationsrådet 
er, at aktiviteter ligger stille på grund af nedlukningen af 
Danmark som følge af COVID19 krisen.  
 
Jean henledte opmærksomhed på at læse regeringens 
integrationshandleplan for 2020. Den sendes særskilt ud til 
integrationsrådet.  
 
Kasper fortalte, at Sidesporet fortsat holder 
beskæftigelsesindsatsen digitalt.  
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Kurt fortalte om, at AOF har afviklet sit sprogcenter til Clavis og 
at overdragelsen er forløbet tilfredsstillende. Kurt fortalte, at 
AOF forsøger at rejse fondsmidler til at lave 
undervisningsaktiviteter for udlændinge, som har været I 
Danmark i mange år, men som ikke har opnået tilstrækkelige 
danskfærdigheder og som ikke har ret til mere danskuddannelse.  
 
Gitte fortalte, at der via Ældrerådet er i uddelt midler til et 
gymnastikhold på Bjergemarken, hvor der deltager borgere med 
anden etnisk baggrund.  
 
Beslutning   
Jean og Kurt vil sætte sig sammen og drøfte muligheder for, hvad 
man kan gøre over den gruppe af borgere med mangelfulde 
danskkompetencer og som er i risiko for at falde ud af det 
danske samfund og arbejdsmarkedet.  
    

3 Hvad vil integrationsrådet arbejde 
med i 2021, v. Jean og Ann-Katrine, 
alle 

- Integrationsrådets årlige 
integrationsarrangement? 

- Deltagelse i SKVULP? 
- Politiske fokusområder?  

 

Drøftelse 
og 
beslutning 

- Integrationsrådet besluttede følgende: 
 
Beslutning om at forespørge på deltagelse i SKULP 

- Såfremt SKVULP bliver afviklet i juni måned (11.-12. juni), 
vil integrationsrådet forespørge på at deltage med en 
stand, evt. med smagsprøver med etnisk mad og 
opmærksomhed om rådets arbejde. Deltagelse i SKULP 
skal erstatte integrationsrådets årlige integrationsdag. 
Ann-Katrine og Kasper arbejder videre med dette punkt.  

 
Beslutning om at arrangere et vælgermøde med fokus på 
integration 

- Integrationsrådet vil arrangere et vælgermøde til 
efteråret 2021 som optakt til kommunalvalget. Fokus skal 
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være på integration i Holbæk Kommune. Vælgermødet 
kan afvikles på Sidesporet.  
Margrethe, Jean og Kasper går sammen om at starte 
forberedelserne op.  

   
Digitale workshops  

- Integrationsrådet vil arrangere 1-2 digitale workshops 
med fokus på forskellige politiske temaer under 
integration.  
Derya har denne opgave.  

 
Andre fokusområder for integrationsrådet 

- Integrationsrådets sammensætning på længere sigt.  
- Flere medlemmer af Integrationsrådet opfordres af 

formanden ti at deltage i kurser, konferencer mv. 
- Kan integrationsudvalget komme i dialog med andre 

udvalg i kommunen? 
 
Næste møde  
Integrationsrådets arbejdsopgaver, jf. ovenstående, vil blive sat 
på dagsordenen på kommende møder i integrationsrådet.   
  

4.  Nyt sprogcenter i Holbæk, v. Christian  Orientering 10 min Den 1. februar er danskuddannelse for voksne udlændinge overgået 
fra AOF til Clavis sprog & kompetence efter et udbud mellem Holbæk, 
Roskilde og Ringsted Kommuner. Undervisningen foregår primært 
digitalt i løbet af februar måned.   
Sekretariatet vil gerne have tilbagemeldinger fra Integrationsrådet i 
forhold til, hvis der skulle være såvel positive som negative 
tilbagemeldinger vedr. den nye danskuddannelse.   

 

5.  Integrationsrådets rolle i forhold til at 
videreformidle myndighedernes 

Orientering 10 min Sekretariatet vil fortsat videreformidle myndighedernes anbefalinger, 
vejledninger mv. til integrationsrådet om COVID-19 med link til 
materialer på forskellige sprog.  
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information om COVID-19 til etniske 
borgere, v. Christian  
 

 

Sekretariatet opfordrer integrationsrådets medlemmer til at hjælpe 
med at sprede budskaberne om COVID-19 i diverse netværk, 
foreninger mv. 
 

6. Nyt fra sekretariatet, v. Christian  Orientering 10 min Årsberetning 2020 
integrationsrådets årsberetning 2020 vil blive sendt ud til rådets 
medlemmer i løbet af februar til kommentering og gennemsyn. 
Årsberetningen skal forelægges udvalget og kommunalbestyrelsen til 
april.    
 
 

7. Eventuelt Orientering 5 min ”Det nye plejecenter” sættes på dagsordenen til næste møde.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 


