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Referat til ordinært møde  

i Holbæk Kommunes Integrationsråd  

8. Oktober 2018 kl. 17.00-19.30 

Nordvestsjællands HF & VUC – Holbæk 

Slotshaven 5, 4300 Holbæk 

Til stede: Derya Tamer, Ann-Cherie Thulstrup, Jens Kronborg, Ann-Katrine Holm, Emrah Tuncer, Erdogan Aslan, 

Christel Kyed, Jean Pedersen, Gitte Nikolajsen, Kristine Andersen, Christian Arent (sekretær og referent). 

Ikke til stede: Mahad Mire Guleed, Mohamad Hussein, Gitte Damm og Jevananthan Thirunavakkarasu 

 

     

1 Godkendelse af 
dagsorden 

Beslutning  Godkendt 
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Oplæg af Lone Jessen og 
Mette Schaumburg-
Müller, m.fl om VUC 
Hvad er elevgrundlaget 
mht. de tosprogede. 
Hvad tilbyder VUC. 
Hvorfor er HF interessant 
frem for EUC? 

Orientering 50 min Orientering 
Lone redegjorde for det historiske grundlag for VUC.  
 
Mette fortalte, at dansk som andetsprog (DSA) i begyndelsen var et nichefag 
ved etableringen i 1989. I dag er der 216 tosprogede elever på DSA hold på 
VUC. Over 90 % er på SU.  
Kursistdemografien viser, at eleverne på DSA primært er syrere, kurdere (fra 
Syrien), Eritrea og Somalia. Holdstørrelse spænder fra 12 deltagere til 
slutningen af tyverne.  
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Hvad tilbyder VUC: Man har brobygningsforløb til sprogskolerne, hvorefter der 
foretages holdsammensætning. Man bruger blandt andet modersmål til at 
sammensætte hold, da modersmålet giver en fælles bund at kunne tale om 
faglige problemstillinger.    
En gang ugentligt er der en læringscafe, hvor eleverne har mulighed for at 
følge op på emner/temaer/fagligt indhold, der kræver uddybning mv.   
Nogle lærere har taget efteruddannelse i DSA.  
 
Integrationsrådet drøftede FVU-Start – særligt som tilbud til de etniske 
kvinder-, men som ikke udbydes, da det er kommunen, som skal finansiere 
disse forløb. Forløbet er for voksne med dansk som andetsprog.  
 
Ann-Cherie takkede på vegne af Integrationsrådet for oplægget.  

3 Elevtjenesten på VUC 
Ann-Katrine vil orientere 
IR om samarbejdet om 
elevtjenesten på VUC 

Orientering 10 min Orientering 
Ann-Katrine orienterede om elevtjenesten. 
 
Elevtjenesten er inspireret fra Norge og er et tilbud til elever og kursister på 
fire af de store ungdomsuddannelser i Holbæk Kommune (Stenhus 
Gymnasium, Slotshaven Gymnasium, Nordvestsjællands HF og VUC, EUC 
Nordvestsjælland).  
 
Formålet med elevtjenesten er at holde vejlederne tæt på kursisterne, så 
eleverne fastholdes i uddannelse. Elevtjenesten prøver at dække områder af, 
der kan udgøre en risiko for at eleven/kursisten falder ud af uddannelsen.  
 
Elevtjenesten trækker på medarbejdere, der ud over studievejledning, kan 
hjælpe og støtte inden for kost, sundhed, misbrug mv.  
Tilbuddet er anonymt.   
 
Ann-Katrine lagde vægt på elevtjenestens succes – også i forhold til at 
fastholde unge med anden etnisk baggrund i uddannelse.   
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4 Oplæg om FGU  
Ved Rektor Pernille 
Rasmussen 

Orientering 20 min Orientering 
Pernille fortalte om baggrunden for etableringen af FGU (forberedende 
grunduddannelse) samt status på implementeringen.  
 
En del af VUC’s aktiviteter vil blive udspaltet i det nye FGU. Det vil være unge 
under 25 år på AVU, FVU og OBU (ordblinde) sammen med 
produktionsskolerne. VUC mister antageligt 40% af aktiviteterne på AVU, når 
de overgår til FGU.  
 
FGU opbygges af en almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og 
en erhvervsgrunduddannelse.  
 
FGU skal træde i kraft 1. august 2019 og inden for en 4 årig periode skal der 
findes et fælles samlingssted for FGU elementerne. Vedr. implementeringen er 
man fortsat i proces vedr. afklaring af, hvilke lærerkræfter der skal flyttes fra 
VUC til FGU.  

5 Præsentation af Kristine 
Andersen, nyt medlem i 
Integrationsrådet 

Orientering 5 min Orientering 
Kristine præsenterede sig selv og formanden bød hende velkommen i 
Integrationsrådet. Kristine er valgt ind til integrationsrådet som repræsentant 
for fagprofessionelle med kendskab til integrationsspørgsmål.   

6 Tilrettelæggelse af 
mangfoldighedsdag 
På mødet den 27.8. 
2018 blev der nedsat 
en arbejdsgruppe 
bestående af Derya, 
Gitte, Jean som har 
udarbejdet forslag til 
Mangfoldighedsdag.   
 
- Gruppen fremlægger 
- Drøftelse af ideer 

Drøftelse 
og 
Beslutning 

40 min Drøftelse 
Arbejdsgruppen bestående af Derya, Jean og Gitte Nikolaisen fremlagde 
forslag til en mangfoldighedsdag. Arbejdsgruppen foreslår at starte op med et 
dialogmøde mellem Integrationsrådet og repræsentanter for de 7-8 største 
nationaliteter i Holbæk kommune i 2018. Dialogmødet skulle være afsæt til at 
skabe netværk og grobund for at afholde mangfoldighedsdag i 2019.    
 
Der blev efterspurgt en tydeligere kobling fra arbejdsgruppens forslag til 
Integrationsrådets fokusområder på ældre og etniske kvinder på 
arbejdsmarkedet.  
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- Next step, Hvordan 
kommer IR videre med 
mangfoldighedsdagen? 

Beslutning 
På den baggrund besluttede Integrationsrådet at Erdogan, Kristine og Jean 
arbejder videre med et konkret forslag til en mangfoldighedsdag eller et 
arrangement med fokus på Integrationsrådets fokusområder.  
 
Det blev ligeledes besluttet, at Integrationsrådet mødes kort efter d. 21 
november for at tage stilling til arbejdsgruppens oplæg.   
 
Integrationsrådet vil gerne have afklaret mulighederne for at overføre 2018 
midler til 2019. Christian undersøger dette og vender tilbage med svar.   
 

7 Konferencer  
Jean og Ann-Cherie  
 

Orientering 10 min  Orientering 
Ann-Cherie orienterede om Nordisk Ministerråd – Nordisk 
Integrationskonference, 20 november.     
 
Jean orienterede om konferencen Kvinder med flygtningebaggrund i job - 
Erfaringer, muligheder og udfordringer med at få flygtninge (kvinder) i job via 
mentorordninger, 26. november  
 
Jean og Ann-Cherie opfordrede medlemmerne til at tilmelde sig.  

8 Meddelelser fra 
sekretariatet 
a) Opfølgning på budget 
2019  
b) Næste års møderække 
fastlægges   
c) Samtykkeerklæringer 

 
 
 

Orientering 10 min Orientering 
a) Christian orienterede om status på budgetprocessen. Ann Cherie er på 

vegne af Integrationsrådet i dialog med borgmesteren om Holbæk 
kommunes tilbud af dansk som andetsprog i folkeskolen til elever, der 
har brug for fuld sprogstøtte.   

 
b) Christian udarbejder en ny møderække for Integrationsrådets 

mødeaktiviteter i 2019 under hensyn til Deryas møder i udvalget.  
 

c) Der mangler fortsat samtykkeerklæringer. Christian følger op 
individuelt en sidste gang.   

7 Eventuelt Orientering 5 min Orientering 
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Med udgangspunkt i et konkret eksempel på formulering af en lægeerklæring  
opfordrede Christel til at Integrationsrådet fremadrettet bør markere sig mere 
markant i udvalgte integrationsspørgsmål. Vi skal turde mene noget. 
 

Ann-Katrine orienterede om situationen i Vangen.  
 
Ann-Cherie fortalte om et integrationsnetværk, som hun er blevet inviteret til.    
 

 

 

 


