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Holbæk Kommunes Integrationsråd 
Årsberetning 2016 

 

 

I denne årsberetning beskrives Integrationsrådets aktiviteter i 2016. Med beretningen ønsker 

Integrationsrådet at redegøre for samt synliggøre rådets aktiviteter. 

 

Byrådet besluttede juni 2014, at der skulle oprettes et Integrationsråd og at rådet skulle bidrage til 

at udarbejde en integrationsstrategi for Holbæk Kommune. Rådet blev etableret januar 2015. 

Indledningsvist var det byrådets ønske, at rådet skulle virke ét år og bidrage til udarbejdelse af en 

integrationsstrategi. I efteråret 2015 besluttede byrådet imidlertid, at rådets virkeperiode skulle 

forlængelse til og med udgangen af byrådsperioden, dvs. foreløbig til udgangen af 2017.  

 

 

Integrationsrådets sammensætning 
Integrationsrådet er sammensat som følger:  

 

• Op til 4 borgere eller fagprofessionelle indstillet ud fra deres kendskab til 

integrationsspørgsmål   

• 3 repræsentanter for målgruppen  

• 1 repræsentant for de folkeskoler i Holbæk Kommune, som har flest flerkulturelle elever  

• 1 repræsentant for arbejdsmarkedets parter  

• 1 repræsentant for ungdomsuddannelserne i Holbæk Kommune  

• 1 repræsentant for idrætslivet i Holbæk Kommune  

• 1 repræsentant for Ældrerådet i Holbæk Kommune  

• 2 repræsentanter udpeget af Holbæk Byråd  

 

Medlemmerne er udpeget af byrådet på baggrund af indstilling fra de respektive organisationer 

eller fra den kommunale administration.  

 

Ændringer i rådets sammensætning: 

Repræsentant for arbejdsmarkedets parter, Hanne Ulendorf, trådte efter eget ønske ud af rådet i 

september 2015. Suppleant Gitte Damm, der er afdelingsnæstformand i FOA Holbæk, har deltaget 

i nogle af rådets møder i perioden. Byrådet er anmodet om at udpege Gitte Damm som fast 

medlem af Integrationsrådet. 

 

Repræsentant for ungdomsuddannelserne Ahmad Al Jasiri trådte efter eget ønske ud af rådet i 

februar 2016. Pladsen er nu vakant, og ungdomsuddannelsesstederne vil pege på en kandidat. 

 

En aktuel medlemsliste er vedlagt denne årsberetning som bilag 1.   

 

 

Integrationsrådets rolle og opgaver                 

Rådets opgaver er formuleret i et kommissorium, som er godkendt af Byrådet. Kommissoriet 

fastslår Integrationsrådets formål som følger: 

 

• Medvirke til, at byrådets integrationsindsats er effektiv og sammenhængende  

• Bidrage til at fremme lige muligheder for borgere med anden etnisk baggrund end dansk  

• Medvirke til at styrke dialogen mellem alle borgere i Holbæk Kommune – uanset 

oprindelse  
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Kommissoriet for Integrationsrådet fastslår desuden følgende hovedopgaver for rådet: 

 

• Bidrage til udarbejdelsen af en ny integrationsstrategi  

• Være høringsorgan for byrådet i forhold til integrationspolitiske spørgsmål  

• Formidle integrationsmæssige udfordringer, ønsker og behov i Holbæk Kommune  

• Synliggøre lokale succeshistorier på integrationsområdet  

 

 

Integrationsrådets daglige arbejde sker med udgangspunkt i en forretningsorden, som sidst er 

revideret i august 2016. 

 

Sådan har integrationsrådet løftet sin opgave i 2016 
 

Integrationsrådet har i 2016 bidraget til en effektiv og sammenhængende integrationsindsats, 

fremme af lige muligheder samt dialog ved at: 

 

• Følge de konkrete integrationsindsatser på de respektive fagområder, og herudfra bidrage 

med feed-back til kerneområderne samt til den igangværende revision af de to 

integrationsstrategier,  

• Afgive høringssvar vedrørende beslutningssager i udvalg og byråd,  

• Deltage i debatter og møder med foreninger og fagpersoner, for at opsamle integrations 

relevant viden og praksiserfaringer,  

• Holde dialogmøder med borgere med anden etnisk oprindelse end dansk, 

• Afholde oplysnings- og dialogarrangementet ”Fakta og Følelser”, 

• Være aktive rådsmedlemmer, som deltager i bl.a. Rådet for Etniske Minoriteter, 

Folkeoplysningsudvalget i Holbæk Kommune, i frivillige integrationsgrupper og netværk 

m.v. 

 

Nedenfor redegør rådet uddybende for de enkelte aktiviteter 

 

Møder i 2016 
Integrationsrådet har i 2016 holdt 8 ordinære møder.  

 

På møderne har rådet blandt andet haft følgende temadrøftelser: 

• med SSP om SSP-arbejdet og antiradikalisering 

• med integrations- og familieafdelingen om modtagelsesprocedurer for nyankomne voksne 

og familier 

• om organisering af modersmålsundervisning  

• om organisering af modtagelsesklasser  

• om lovændringer på integrationsområdet  

• om beskæftigelsesindsatsen ift. nyankomne  

• om arbejdsfunktion for de sociale viceværter  

• om status på integrationsstrategierne. 

 

3 ordinære møder har været afholdt i henholdsvis Somalisk Forening, Café Habibi og i Tyrkisk-

Islamisk Kulturforening. 
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Integrationsrådet har den 21. september holdt møde med ”Udvalget Uddannelse og Job”, 

omhandlende status på de to integrationsstrategier.  

 

Der har desuden været en del arbejdsmøder, hvor medlemmer af rådet har været samlet til 

forberedelse af et emne eller andet. 

 

 

Opgaver og aktiviteter i 2016 
 

Integrationsstrategierne, status  

 

Holbæk Kommune udarbejdede i 2015 to strategier inden for området integration.  

Der er i 2016 udarbejdet status på de to integrationsstrategier, på baggrund af bidrag fra 

kerneområderne og fra Integrationsrådet. Integrationsrådet har bidraget med viden, erfaringer og 

holdninger til, hvad de vigtigste udfordringer er, og hvordan indsatserne kan løftes.  

Rådet har drøftet status på integrationsstrategierne på ordinære møder, samt på et dialog møde med 

”Udvalget uddannelse og job”. 

 

Begge strategier findes på Holbæk Kommunes hjemmeside. 

 

 

Fakta og Følelser, Integrationsrådsarrangement: 

 

I Integrationsrådets forretningsorden er ét af fire hovedtemaer for rådets virke at ”Sikre og styrke 

integrationsindsatsen via dialog og brobygning”.  

Som et led i den indsats stod Integrationsrådet for et vellykket arrangement den 20. september i 

Elværket, hvor hen mod 200 deltagere blev præsenteret for ”Fakta og Følelser” i form af et oplæg 

fra SIRI (Styrelsen for International Rekruttering og Integration) med fakta om integration især i 

forhold til arbejdsmarkedet; samt med fortællinger af unge flygtninge fra teatergruppen Contact, 

om deres baggrund, flugt og fremtidsdrømme. Herefter var der debat mellem gæster og panel.  

”En spændende aften, der gav øget forståelsen for det at ”være ny i Danmark.”” 

TV2Øst og NordvestNyt bragte reportager fra arrangementet. 

 

 

Udtalelser: 

 

Integrationsrådet har den 7. november lavet en udtalelse vedrørende serviceniveau for 

modersmålsundervisningen, efter anmodning fra ”Udvalget læring og trivsel for børn og unge”. 

Udtalelsen er vedhæftet denne årsberetning som bilag 2. 

 

 

Dialogmøder: 

 

Integrationsrådet har i 2016 ønsket at komme i øget dialog med lokale foreninger og aktører. Rådet 

har derfor besøgt: 

 

• Somalisk Dansk Forening. På møde den 9. marts drøftede rådet udfordringer på 

integrationsområdet med medlemmer af foreningen, og der kom mange relevante 

synsvinkler frem.  
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• Café Habibi og Skarridsø Camping den 22. juni, til rundvisning og dialog om 

integrationsarbejdet og erfaringer med nytilkomne i erhvervsrettede forløb på 

campingpladsen.  

 

• Tyrkisk-Islamisk Kulturforening den 2. november, hvor rådet mødte medlemmer af 

foreningen og foreningens bestyrelse, samt imamen.  

Foreningens medlemmer tilkendegav et generelt ønske om god dialog om 

integrationsrettede emner, samt ønske om at bidrage med deres kompetencer og erfaringer 

til integrationen af nytilkomne flygtninge. 

 

 

Møder og konferencer 

 

Integrationsrådet forsøger så vidt muligt at deltage i relevante møder og konferencer i og uden for 

Holbæk. Formålet er at bringe ny viden og inspiration til rådets arbejde. I 2016 har medlemmer af 

Integrationsrådet blandt andet deltaget i følgende konferencer, seminarer og møder: 

 

• 8. februar, Røde Kors Holbæk Integrationsgruppe: Opstartende møde for ny frivilliggruppe 

”indflytningshjælp”.   

• 2. marts, Center for Frivilligt Socialt Arbejde: Arrangement om frivillighed og integration 

på Scandic Roskilde.  

• 6. april, Holbæk Kommune: Borgermøde, offentligt dialogmøde om ibrugtagning af 

Holbækhus som midlertidige flygtningeboliger.  

• 12. april, Holbæk Kommune: velkomstmøde for nytilkomne flygtninge i Holbæk 

Kommune.  

• 26. maj, Holbæk Kommune: Seminar om råd og nævn i Holbæk kommune.  

• 30. maj, FrivilligCenter Holbæk: Åbent hus med frivillige i Holbæk Kommune. 

• 25. august: Holbæk kommune: Koordineringsmøde med frivillige grupper på 

integrationsområdet, ”Frivilligt Integrations Netværk Holbæk”.   

• 1. september, Holbæk Kommune: Borgermøde om budget 2017. 

• 13. september, KL og SIRI: Integrationstræf 2016. 

• 25. oktober og 24.-25. november, Center for Frivilligt Socialt Arbejde: Kursus om 

samarbejde mellem kommune og frivillige på integrationsområdet. 
 

 

Side på Holbæk Kommunes hjemmeside 
 

Integrationsrådet har sin egen side på holbaek.dk.  

Se den på holbaek.dk under menupunktet Politik – Råd og nævn – Integrationsrådet.  

Eller følg dette link: http://holbaek.dk/politik/raad-og-naevn/integrationsraadet/   

 

Her kan man finde kontaktoplysninger på rådets medlemmer, mødereferater, kommissorium,  

forretningsorden, udtalelser med mere.  

 

 

Denne årsberetning er godkendt af Holbæk Integrationsråd i marts 2017. 

http://holbaek.dk/politik/raad-og-naevn/integrationsraadet/
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Bilag 1: Medlemmer af Holbæk Kommunes Integrationsråd 2016 

4 borgere eller fagprofessionelle med kendskab til integrationsspørgsmål 

Hristina Jensen 

Næstformand i Integrationsrådet 

Hristina arbejder som familiekonsulent i Odsherred Kommune. Hristina har bulgarske 

rødder. 

Susanne Lodberg Susanne er forstander på AOF Sprogcenter Nordvest i Holbæk. 

 

Christel Højvang Kyed Christel er centerchef i Marselisborg, Center for Udvikling, Kompetence & Viden. 

 

Ann-Cherie Thulstrup 

Formand for integrationsrådet 

Ann-Cherie arbejder som Koordinator, lærer og skole-hjemvejleder på Isefjordskolen. 

3 borgerrepræsentanter 

Mahad Ali Hassan Mahad repræsenterer Somalisk Dansk Forening i Holbæk og omegn (han er også 

formand for foreningen). 

 

Speldwyn Antony Speldwyn repræsenterer Tamilsk Samordningsudvalg i Holbæk. 

 

Irena Kokborg Irena repræsenterer Polsk Forening i Holbæk ’Polonia’. 

 

1 repræsentant fra de folkeskoler i kommunen, som har flest flerkulturelle elever 

Ann-Katrine Holm 

Integrationsrådets repræsentant i 

Folkeoplysningsudvalget i Holbæk 

Kommune  

Ann-Katrine arbejder som skole-hjem vejleder på Sofielundsskolen. 

Ann-Katrine er udpeget af Byrådet som Holbæk Kommunes repræsentant i REM – 

Rådet for Etniske Minoriteter. 

1 repræsentant for arbejdsmarkedets parter 

Pladsen er vakant. Suppleant Gitte Damm, der er afdelingsnæstformand i FOA Holbæk, har deltaget i 

enkelte møder.  

 

1 repræsentant fra ungdomsuddannelserne i Holbæk Kommune 

Pladsen er vakant. 

 

Ungdomsuddannelsesstederne vil pege på en kandidat. 

 

1 repræsentant fra idrætslivet i Holbæk Kommune 

Erdogan Aslan Erdogan er fodboldtræner for Svebølle I.F. Samt ejer og leder af forskellige 

opholdssteder for flygtningebørn. 

 

1 repræsentant fra Ældrerådet i Holbæk Kommune 

Jean Petersen 

 

 

Jean har malawiske rødder, er forkvinde hos TLS Konsulenterne og arbejder som 

Mentor og Mentorrådgiver på Kirsebærhavens Plejehjem i København. Jean har tillige 

forskellige bestyrelses- og tillidsposter. 

 

2 repræsentanter fra Holbæk Kommunes byråd 

Christina Krzyrosiak Hansen Medlem af byrådet (A) 
 

Rasmus Brandstrup Larsen Medlem af byrådet (V) 
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Bilag 2: Udtalelse fra integrationsrådet vedr. forslag til fremtidigt 
serviceniveau for modersmålsundervisningen 

 

Holbæk 07.11.2016 

 

Til udvalget læring og trivsel for børn og unge 

 

Integrationsrådet har modtaget anmodning om at udarbejde udtalelse angående serviceniveau for 

modersmålsundervisningen. Integrationsrådet finder det positivt, at der i det fremsendte forslag er 

skabt større klarhed over, hvad der er lovpligtigt og hvad der er frivilligt 

 

Jævnfør punkt 1 (det lovpligtige tilbud): 
I forbindelse med formuleringen omkring det lovpligtige tilbud jævnfør bekendtgørelsen undrer det 

Integrationsrådet, at der kun står EØS lande og ikke som i formuleringen i bekendtgørelsen, der både 

omfatter EU-lande og EØS.  

Integrationsrådet anbefaler, at der udarbejdes serviceniveau for den lovpligtige opgave, afklaring af opgave- 

og ansvarsplacering samt arbejdsgange. 

Integrationsrådet anbefaler en centraliseret løsning, eventuelt i samarbejde med nærliggende 

kommuner, for at sikre den mest effektive udnyttelse af ressourcerne og for at få nedbragt 

udgifterne mest muligt. I længden vil udgifterne til denne opgave kunne blive forholdsvis høje, 

hvis der ikke fra administrativt sted føres tilsyn med hvilke tilbud vi benytter, og om de er 

økonomisk rentable. Vi har på nuværende tidpunkt ingen erfaring i kommunen med at overholde 

denne bekendtgørelse, og derfor ingen ide om størrelsesomfang samt interesse. Potentielt vil vi 

skulle oprette en del hold eller sende børn til andre kommuner for at modtage undervisning. Da det 

ser ud til at muligheden for befordringsgodtgørelse bliver fjernet fra styrelsesvedtægterne, så 

denne udgift ikke længere er til stede, skal udgifterne opvejes for selv at oprette tilbud mod at købe 

ydelsen i andre kommuner.  

 

Jævnfør punkt 2 (det frivillige tilbud): 

Integrationsrådet vil meget gerne være med til at se realistisk på kommunens økonomi. Såfremt 

Holbæk Kommune ønsker, at videreføre ikke-lovpligtigt tilbud om modersmålsundervisning 

anbefaler Integrationsrådet en central organisering af tilbud med ensartet serviceniveau fremfor 

tilbud på den enkelte skole, og at der i den forbindelse undersøges muligheder for samarbejde med 

frivillige organisationer og frivillige enkeltpersoner om at forestå modersmålsundervisning, men at 

kommunen gennemfører tilsyn med undervisningen. Såfremt den ikke-lovpligtige undervisning 

fortsat skal varetages professionelt og med brugerbetaling, anbefaler Integrationsrådet, at der 

sættes max beløb på brugerbetalingen, og at der tages stilling til et minimumsdeltagerantal før hold 

oprettes. Eksempelvis har Holbæk by skole afd. Bjergmarken i dette skoleår ca. 32 forskellige 

modersmål, hvor flere sprog tales kun af få elever.  

Med baggrund i ovenstående og med vores bekymring for om skolebestyrelserne kan tillade sig at 

prioritere modersmålsundervisningen fremfor de mange andre opgaver på skolen, vil vi opfordre 

til at være lidt kreative og fremadtænkende. Vi har i Integrationsrådet repræsentanter fra flere af 

byens kulturforeninger. Vi vil opfordre til, at det bliver undersøgt, om vi kan lave nogle billigere 

tilbud i samarbejde med foreningerne.  

 

Integrationsrådet er blevet bedt om en udtalelse vedr. serviceniveauet på 

modersmålsundervisningen, vi vil dog afslutningsvis bidrage med et ekstra input vedr. 

modersmålsundervisning og to-sprogede børns fremtid og identitet. 

Det at vokse op som to-sproget er i sig selv en resurse. Desværre vokser nogle to-sprogede børn i 

Danmark op ikke som reelt to-sprogede, men med et dårligt udviklet førstesprog (modersmål), der 

også gør det svært at lære et andetsprog (dansk). Styrkelsen af børns modersmål vil styrke deres 
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tilegnelse af andetsproget. Modermålet er børnenes følelsessprog, på modersmålet tænker man, 

drømmer man og udtrykker sine følelser bedst. Modersmålsundervisning kan være med til at give 

børnene et bedre grundlag for deres dansktilegnelse, det kan bidrage til en kulturel identitet og 

forståelse for ens baggrund. For nyankomne flygtningebørn kan modersmålsundervisning bidrage 

til bedre at kunne klare sig i eget land, hvis mulighederne for det skulle komme.  

      

Integrationsrådet 

     Holbæk Kommune 

 

 


