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Referat af ordinært møde  

i Holbæk Kommunes Integrationsråd  

17. august 2020 kl. 17.00-19.00 

- Jernbanevej 6, 1. sal, 4300 Holbæk, lokale 1.38 

 

Til stede: Jean Petersen, Kurt Elsberg, Gitte Nikolaisen, Derya Tamer, Lene Gjøl, Kathrine Kjærgaard, Jens Kronborg, Abdulmecit Øzil, 

Margrethe Bjerre, Nilavan Jeyananthan  

Afbud: Emrah Tuncer, Ann-Katrine Holm, Mahad Guuleed, Mohammed Hussein, Kasper Lomholt 

 

 Punkter  Tid Referat 

1 Godkendelse af dagsorden 
 
 

Beslutning 5 min Godkendt. 

2 Bordet rundt – Herunder indsigt i 
hinandens områder under Covid19 
og betydningen for 
integrationsindsatsen, v. Jean 
Petersen  
 

Orientering 15 min Det overordnede billede er at mange tiltag i foreningslivet 
fortsat ligger stille eller først nu er ved at genåbne som følge 
af covid19. Foreningerne har forberedt åbningen ved at tage 
forbehold for afstandskrav og sørge for afspritning.  
 
Ældrerådet arbejder på at få et nyt plejecenter til Holbæk 
Have frem for ved svømmehalsgrunden.     
 
FIU integrationsnetværket går i gang igen i efteråret efter at 
have ligget stille.  
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Sprogskolen har inddelt sprogundervisningen i formiddag, 
eftermiddag og aftenundervisning af hensyn til afstandskrav.   
 
Sekretariatet sender ledighedstal på målgruppen 
flygtninge/indvandrere til integrationsrådet (jobindsats.dk)  
 

3 Planlægge dialogmøde den 8. 
september med Udvalget for 
Beskæftigelse og Uddannelse, ved 
Jean og Christian fra sekretariatet 
 

Drøftelse 30 Integrationsrådet drøftede dagsordenen til dialogmødet med 
udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 8. september: 
 
Punkt 1 vedrørende rådets input til beskæftigelsesplan 2020-
2021: 

- Kan Coronakrisen give positive jobmuligheder for 
målgruppen af borgere med anden etnisk baggrund? 
Kan jobcentret sætte særligt ind på at opdyrke 
jobåbninger inden for brancher med gode 
beskæftigelsesmuligheder som følge af corona?  

 
- Efterværn efter sprogskolen – Målgruppen på 

sprogskolen risikerer at tabe sprogkompetencer efter 
endt uddannelse, hvis ikke de kommer i job. Jobcentret 
kunne prioritere at sikre bedre overgang fra sprogskole 
til arbejdsmarkedet.     

 
Margrethe Bjerre fremlægger punktet.  
 
Punkt 2. vedrørende beskæftigelsessituationen i Holbæk 
Kommune efter covid19  
 

- Hvad gør Holbæk Kommune for at skabe meningsfulde 
praktikker på kommunale arbejdspladser?  

- Kan kommunen mere aktivt lave snusepraktikker evt. 
koblet med mulighed for at få en læreplads  
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Lene Gjøl fremlægger punktet.  
 
Punkt 3. vedrørende fremtidens sprogcenter i Holbæk 
Kommune 
 

- Gennemgang og prioritering af arbejdsgruppens notat  
- En god skolekultur skal prioriteres 

 
Jens Kronborg fremlægger punktet 
 
Punkt 4. vedrørende at modvirke negativ social kontrol 

- Er man opmærksom på problemstillingen med negativ 
social kontrol i kommunen?  

 
Gitte Nicolaisen fremlægger punktet.  
 
Punkt 5. vedrørende barriere for at flytte hjemmefra som 
ung 
 
Integrationsrådet vil kun prioritere dette punkt, hvis tiden 
tillader det. 
   
Jean Petersen fremlægger punktet. 
  
Af hensyn til afstand i mødelokalet deltager fra 
integrationsrådet kun de medlemmer, som skal fremlægge 
punkter samt formanden.  
 
Dialogmødet mellem integrationsrådet og Udvalget for 
Beskæftigelse og Uddannelse finder sted den 8. september kl. 
15.00 – 15.50, Kanalstræde 2, lokale 0.13. 
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Sekretariatet sender invitation ud til deltagende medlemmer. 
 
 

4 Drøftelse af integrationsrådets 
integrationsdag 2021, v. Jean og 
arbejdsgruppen 

Drøftelse 
 

10 min Grundet Covid19 udskydes punktet til 2021. 
  

5.  KL’s ældrekonference 2020, 
Demensindsats – initiativer for etniske 
minoriteter i den kommunale 
demensindsats, v. Jean. 

Orientering 10 min Jean deltager for integrationsrådet. 

 

6. Rådet for etniske minoriteter (REM) 
konference/integrationstræf  
12. september, v. Jean   
 
 

Orientering  5 min Jean deltager for integrationsrådet. REM konferencens program er 
ikke sendt ud endnu.  
 
  

7.  Den levende børnekultur, v. Jean   
En henvendelse til integrationsrådet 
fra Kristine Andersen, om 
integrationsrådet vil være med til at 
formidle fribilletter til børn med 
anden etnisk oprindelse.  
 

orientering 5 min Sekretariatet informerer Kristine Andersen om, at integrationsrådet   
gerne vil formidle fribilletter ud i sit netværk.  
 
  

8.  Besøg i Vangkvarteret – brobygning, 
familien og kvinder på 
arbejdsmarkedet, v. Jean   
 

Beslutning 10 min Derya tager kontakt til projektlederne i Ladegårdsparken og 

Vangkvarteret for at høre nærmere om muligheder for en 
ekskursion for integrationsrådet. Forslag til temaer: 
 

- Hvordan går det med arbejdet med helhedsplanerne? 
- Kan Integrationsrådet gøre noget for at understøtte 

arbejdet med helhedsplanerne?  

 

9. Invitation til borgermøde på 
Rotationen om budget 2021-2024 
samt eventuel udarbejdelse af 

Drøftelse 10 min Når budgetmaterialet er offentliggjort, melder de enkelte 
medlemmer ind, om der er tematikker mv. som skal gøres til 
genstand for et høringssvar.   
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høringssvar fra integrationsrådet, v. 
Jean 
 

10. Eventuelt Orientering 5 min  
 

 


