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Holbæk Kommunes Integrationsråd 
 Årsberetning 2017  

 

Med denne årsberetning ønsker integrationsrådet at redegøre for samt synliggøre rådets aktiviteter 

i 2017. 

 

Baggrund: 
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 

forlænges 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.  

 

Der er stor faglig viden og mange erfaringer på integrationsområdet repræsenteret i rådet. 

Politikere, administration samt borgere opfordres til at gøre brug af dette 

 

Ændringer i rådets sammensætning: 

Repræsentant for Tamilsk Samordningsudvalg i Holbæk, Speldwyn Anthony, trådte efter eget 

ønske ud af rådet først på året. Jeyananthan Thirunavakkarasu har herefter repræsenteret Tamilsk 

Samordningsudvalg i integrationsrådet. 

 

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

2016. Nasrat Malikzada, der læser HTX på Stenhus Gymnasium og HF, har herefter repræsenteret 

ungdomsuddannelserne.  

 

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  
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• 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  

 

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 2017 
   

Integrationsrådet har i 2017 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 i forbindelse med 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 

integrationsrelevant viden og praksiserfaringer,  

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

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

repræsentantskabsmøde, Folkeoplysningsudvalget i Holbæk Kommune, bestyrelsen i DRC 

(Dokumentations- og Rådgivningscentret om racediskrimination), i frivillige 

integrationsgrupper og netværk m.v. 

 

Nedenfor redegøres uddybende for disse aktiviteter. 

 

Møder i 2017 
Integrationsrådet har i 2017 holdt 7 ordinære møder, et dialogmøde med ”Udvalget Uddannelse og 

Job”, samt en årsafslutning.  

 

På møderne har rådet blandt andet haft følgende temadrøftelser: 

• om revision af integrationsstrategierne. 

• om organisering af modtagelsesklasser (høringssvar). 

• om projektet i Holbæk Kommune: ”Flygtninge i job i små og mellemstore virksomheder” 

med projektleder fra Alle kan Bidrage. 

• om pilot-undersøgelse i Holbæk Kommune: ”Afdækning af ønsker til ældrelivet for 

borgere med anden etnisk baggrund end dansk” med sundhedskonsulent på 

integrationsområdet fra Aktiv Hele livet. 

• om aktiviteter, der kan øge stemmeprocenten blandt etniske minoritetsgrupper-

valgfremme, med konsulenter fra valgsekretariatet.  
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• Om kommune budget 2018, herunder input til beskæftigelsesindsatsen for modtagere af 

integrationsydelse.  

• Om frivillige integrationsaktiviteter i kommunen. 

• Dialog med nye Holbækborgere. Mødet blev afholdt på Holbækhus, der er midlertidig 

indkvartering for nyankomne flygtninge.    

• Integrationsrådet har den 30. august holdt møde med ”Udvalget Uddannelse og Job”, 

omhandlende status på integrationsrådets virke.                 

 

 

Revision af Integrationsstrategierne:  

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

Disse blev i dialog med integrationsrådet revideret i 2017, og samlet i én strategi, der blev vedtaget 

af byrådet i marts 2017. 

 

Rådet har blandt andet drøftet integrationsstrategi på et fælles møde med repræsentanter for Alle  

Kan Bidrage, Læring og Trivsel, Uddannelse til Alle Unge og Aktiv Hele Livet. 

 

Strategien findes på Holbæk Kommunes hjemmeside. 

 

Udtalelser: 

Integrationsrådet har i januar 2017 skrevet et høringssvar i forbindelse med beslutning om ny 

organisering af modtageklasser, efter anmodning fra ”Udvalget læring og trivsel for børn og 

unge”. 

 

Udtalelsen er vedhæftet denne årsberetning som bilag 2. 

 

Valgfremme: 

Rådet har bakket op om initiativer for at øge valgdeltagelsen blandt indvandrere, efterkommere og 

flygtninge, da disse grupper traditionelt ikke har så høj stemmeprocent som etniske danskere. 

 

Integrationsrådet har støttet op om et projekt med UngHolbæk om valgfremme arrangementer 

målrettet unge, i denne forbindelse fik rådet 10.000 kr i støtte fra REM (Rådet for Etniske 

Minoriteter) til arrangementer, materialer mv. 

 

Dialog og brobygning: 

 

Besøg på Holbækhus: 

Integrationsrådet besøgte i august 2017 Holbækhus, der benyttes som midlertidig 

flygtningeindkvartering. Her mødtes rådet med beboere, som alle er relativt nyankomne 

Holbækborgere, til dialog om deres erfaringer og udfordringer med at finde sig til rette.  

Det viste udfordringer, som rådet er opmærksomme på, og har bragt videre til 

integrationsafdelingen i Holbæk, dertil har rådet opfordret til prioritering af indretning af 

fælleslokaler i de midlertidige indkvarteringer. 

 

Møde med frivillige:  

Rådet mødtes i oktober med repræsentanter for nogle af de frivillige, der yder en stor indsats for at 

støtte om integrationen af de nye borgere. Repræsentanterne var fra Røde Kors´ 

integrationsgruppe, Baptistkirken og Venligboerne, samt Vild med Dansk Ugerløse. De frivillige 

fortalte om de forskellige aktiviteter, de har igangsat, og om de udfordringer, de ofte må støtte 

nyankomne med. Rådsmedlemmer kommenterede, at deres erfaring er, at ”det er uvurderlig hjælp, 

som de frivillige yder, og det er helt afgørende for flygtninges hverdagsintegration”. 
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Flere medlemmer af rådet arbejder sammen med frivillige, eller er selv aktive i frivillige grupper, 

og dialogen åbnede for idéer til mere samarbejde. 

 

Følge beskæftigelsesindsatsen: 

Rådet har søgt at følge udviklingen i beskæftigelse og selvforsørgelse for nytilkomne. Dette har 

dog været udfordret af, at der nationalt arbejdes på bedre mulighed for at kunne trække 

fyldestgørende data på området  

 

 

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 2017 har medlemmer af 

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

 

• 21. januar, Odsherred Integrationsråd: Mangfoldighedskonference   

• 19. april, o.a. datoer, Holbæk Kommune, møde for beboere og frivillige, Holbækhus. 

• 29. august, Holbæk Kommune: SSP temadag om antiradikalisering. 

• KL og SIRI: Integrationstræf 2017 

 

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 december 2017. 

 

 

  

http://holbaek.dk/politik/raad-og-naevn/integrationsraadet/
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BILAG 1:  

Medlemmer af Holbæk Kommunes Integrationsråd 2017 

4 borgere eller fagprofessionelle med kendskab til integrationsspørgsmål 

Ann-Cherie Thulstrup 

Formand for integrationsrådet 

Ann-Cherie arbejder som Koordinator for modtagelsestilbud (klasser) i Holbæk 

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

 

Hristina Jensen 

Næstformand i Integrationsrådet 

Hristina har bulgarske rødder og arbejder som familiekonsulent i Odsherred Kommune.  

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

 

3 borgerrepræsentanter 

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

formand for foreningen). 

 

Jeyananthan Thirunavakkarasu  
 

Jeyananthan repræsenterer Tamilsk Samordningsudvalg i Holbæk, hvor han er 
koordinator og kontaktperson. 
 

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: 

*REM – Rådet for Etniske Minoriteter 

*Folkeoplysningsudvalget i Holbæk 

Kommune  

Ann-Katrine har arbejdet som skole-hjem vejleder på Sofielundsskolen frem til marts 

2017; herefter som SSP konsulent i Holbæk Kommune. 

1 repræsentant for arbejdsmarkedets parter 

Gitte Damm 

 

Afdelingsnæstformand FOA, Holbæk 

1 repræsentant fra ungdomsuddannelserne i Holbæk Kommune 

Nasrat Malikzada Nasrat læser HTX på Stenhus Gymnasium og HF.  

 

1 repræsentant fra idrætslivet i Holæk 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:  

 

Beslutning om ny organisering af modtageklasser - 
Sag nr. 16/53805 
Høringssvar fra Integrationsrådet    Januar 2017. 
 
Integrationsrådet ser forslaget om ny organisering af modtagelsesklasser som en god idé. Dog har 
vi nogle opmærksomhedspunkter, som er vigtige at have med i overvejelserne. 
 
•Hvis modtagelsestilbuddet skal lægges ud på de enkelte skoler, bliver visitationen og 
udredningen af den enkelte elevs faglige og sociale kompetencer meget vigtig. Hvordan der 
klasseplaceres skal bero på en individuel vurdering af den enkelte elev og sprogstøtte skal gives i 
det omfang, det vurderes nødvendig, og inde for bekendtgørelsens rammer. 
 
•Der skal lægges vægt på det pædagogiske personales kompetenceudvikling i forhold til dansk 
som andetsprog basis og som supplerende undervisning. 
 
•At der på Sprogskolens ungeklasse, fra 16-25 år, er nogle eksisterende ressourcer, som man kan 
trække på i forhold til etablering modtagelsesklassernes udvidet tilbud. 
 
•Man bør være opmærksom på, at så længe Holbæk Kommune har midlertidig boligplacering, vil 
indskrivningen foregå til den midlertidige distriktsskole. 
 
•Hvis man kommer til at gå på en anden skole end distriktsskolen, kan det give mening at eleven 
går i SFO/klub på distriktsskolen for på den måde hurtigt muligt at få skabt relationer til 
nærområdet. 
 
•I modtagelsesklasserne går der ikke alene flygtningebørn og unge. Der er også migranter og 
familiesammenførte børn/unge. 
 
Med venlig hilsen 
Integrationsrådet.   


