
 
Referat af møde i Holbæk Kommunes Integrationsråd 

Tirsdag den 31. oktober 2017 

 

Tilstede: Ann-Cherie, Christel, Jean, Abdul Mecid (suppleant for Erdogan), Katrine, Susanne,          

 

Gæster:  

Inge-Lise Bornhardt og Lis Middelton / Åben Kirke og Venligboerne,  

Helle Munk Nielsen / Røde Kors Integrationsgruppen  

Mette Hajslund /Vild med Dansk, Ugerløse 

 

Fra administrationen: Marianne R 

 

Afbud: Christina, Erdogan, Hristina, Irena, Kristina, Nasrat, Rasmus 

 
N
r. 

Dagsordenspunkt 

1 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2 Frivillige integrations aktiviteter i Holbæk 
 
Integrationsrådet havde besøg af nogle af de integrations-frivillige i Holbæk kommune: Røde Kors 
integrationsgruppen, Baptistkirken / Venligboerne samt Ugerløse ”Vild med Dansk”.  
 
De frivillige fortalte om deres aktiviteter, deres møder med flygtningene i hverdagen, og de 
udfordringer som de nye medborgere beder om hjælp til. 
Aktiviteterne er blandt andet kontaktpersoner/Venner viser Vej, udflugter, rådgivning, 
dansktræning, lektiehjælp, frivillige forældremyndighedsindehavere for mindreårige uledsagede, 
fællesspisning, bisiddere, skaffer brugte cykler, aktiviteter for småbørnsfamilier, m.m.m. Fra disse 
aktiviteter udvikler mange relationer sig til venskaber. 
Nyankomne i Danmark skal lære mange ting, og sproget kan være en barriere, der gør det svært 
at finde ud af tingene selv, og gør det svært selv at have dialog med offentlige myndigheder og 
andre. De frivillige bruger en del tid på at hjælpe med at forstå breve, forstå de forskellige regler 
og muligheder der er, og i det hele taget bare tale med især nyankomne flygtninge om, hvordan 
de håndterer at være her i landet.  
I Ugerløse efterlyser de lokale til et cykelværksted, og der kom forslag til lokaler der måske kan 
bruges. Det vil de undersøge. 
 
Medlemmer fra integrationsrådet fortalte, at deres oplevelser er, at det er en uvurderlig hjælp, 
som de frivillige yder, og at den er helt afgørende for flygtninges hverdagsintegration. 
 

3 Kommunalvalg, valgfremme:  
 
Katrine fortalte om de konkrete planer om valgfremme aktiviteter, og det drøftedes hvordan 
rådets medlemmer kan bidrage 
 
Invitationer til at følges hen og stemme, videoklip og plakat med opfordring til at stemme kan 
rekvireres hos Lotte Strøm, strom@holb.dk  
 

mailto:strom@holb.dk


UngHolbæk og integrationsrådet har fået 10.000 fra Rådet for Etniske Minoriteter (REM) til 
valgfremmeaktiviteter. UngHolbæk tager rundt til aftensalg, uddannelsessteder m.v. 
Der er lavet postkort. ”Vil du være med til at be-stemme”, og deles brochurer ud fra REM om 
stemmeret og demokrati på mange sprog. 
Den 1.11 er der arrangement med Contact, om demokrati etc.  Samme arrangement er lavet for 
10. klasserne. 
Der bliver også holdt valgfremme arrangementer i samarbejde med Ladegårdsparken og med 
Vangkvarteret.  
 
Susanne: på sprogcentret har de ikke så mange som må stemme nu – men så må de næste gang. 
Der er stor interesse blandt eleverne. De bruger REMs folder, som er god. Og så er der meget 
materiale om dansk demokrati, som de også bruger.  
De kunne godt bruge noget materiale, som helt kort beskriver hvad hvert parti står for. 
 

6. Eventuelt og orientering, herunder:   
 
* Kort orientering om en samlet boligsocial helhedsplan i Holbæk. 
Holbæk Kommune ønsker at samarbejde med de almene boligselskaber om at lave en 
”Tværgående helhedsplan i Holbæk Kommune”. Projektet er i idéfasen. 
 
*På rådets mødet 20.09 drøftedes bl.a. indretning af fællesarealer på midlertidige 
indkvarteringer, og der blev formuleret henvendelse til integrationsafdelingen om dette. 
Marianne gav kort om status på dette.   
 
*På rådets møde 20.09 drøftedes forslag til budget 18 og den kommende beskæftigelses indsats 

på flygtningeområdet. Der blev formuleret nogle spørgsmål og forslag til AKBI, som Marianne kort 

gav en status på.    

 
 

7. Formidling :)    
 
Der var ikke konkrete formidlingsønsker fra dette møde. Men forslag om, at det kommende råd 
får en kommunikationstovholder. 
 

-  Næste møde:      
       
Mandag 4. december – møde/årsafslutning i integrationsrådet.  
 

 


