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Referat af ordinært møde  

i Holbæk Kommunes integrationsråd  

7. december 2020 kl. 16.15-18.15 

- Integrationsrådsmødet holdes på TEAMS 

 
Til Stede: Jean Petersen, Lene Gjøl, Derya Tamer, Kurt Elsberg, Kasper Lomholdt, Gitte Nikolaisen, Jens Kronborg, Margrethe Bjerre, Emrah Tuncer, Ann-Katrine Holm, Nilavan 

Jeyananthan, Abdulmecit Øzil, Kathrine Kjærgaard 

Afbud: Mahad Guuleed, Mohammed Hussein  
 

 Punkter  Tid Referat 

1 Godkendelse af dagsorden 
 
 

Beslutning 5 min Referatet blev godkendt.  

2 Præsentation og dialog med ny 
leder af AKBI, Ina S. Ringhus og 
leder af ”Kontanthjælp- og 
integrationsindsatsen”, Baris 
Atak 
 

Drøftelse 30 min Ina gav en præsentation af sig selv og sine visioner for 
beskæftigelsesområdet i Holbæk Kommune, herunder hvordan der 
kan skabes fællesskaber og arbejdsfællesaber for borgere. Ina fortalte, 
at hun imødeser et godt samarbejde med integrationsrådet i Holbæk.      
 
Baris præsenterede sig selv og gav følgende orientering om 
beskæftigelsessituationen i Holbæk:   

• 75 borgere på selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse 
o 30 mænd (40 %), 45 kvinder (60 %) 
o 29 aktivitetsparate (39 %), 46 jobparate (61 %) 

▪ 17 kvinder og 12 mænd aktivitetsparate, 28 kvinder 
og 18 mænd jobparate  
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• 51 borgere på overgangsydelse 
o 20 mænd (39 %), 31 kvinder (61 %) 
o 22 aktivitetsparate (43 %), 29 jobparate (57 %) 

▪ 14 kvinder og 8 mænd aktivitetsparate, 17 kvinder og 
12 mænd jobparate 

(Kilde: egne tal trukket fra fagsystemer)                     

 

3 Integrationsrådets arbejde i 
2021, v. Jean og Ann-Katrine 

Drøftelse 20 min Jean og Ann-Katrine havde sat følgende punkter til drøftelse:  
 

- Hvordan skal integrationsrådet arbejde og fokusere i 2021? 
- Skal rådet bruge første møde i 2021 på at prioritere tematikker 

og fokusområder. Kickstarte året.  
- Årshjul med ansvarsområder? 
- Genbesøge forretningsorden og kommissorium for   

integrationsrådets rolle og virke i Holbæk Kommune.    
 
Jean og Ann-Katrine vil sammen med sekretariatet overveje, hvordan 
integrationsrådet kan komme godt for start med sit arbejde i 2021, 
også i lyset af den aktuelle COVID-19 situation. 
 

4. Tilbagegang i de sproglige 
kompetencer hos børn i 
førskolen og folkeskolen, v. 
Kathrine Kjærgaard og Ann 
Kathrine  

Drøftelse 
 

30 min Integrationsrådet fik besøg af Lene Moody Mortensen, 
talehørekonsulent og faglig koordinator for sprogkonsulenterne og 
sprogkonsulent Serife Gercek. De holdt et oplæg for integrationsrådet 
om sprogtest af børn i førskoleområdet og i begyndelsen af 
folkeskolen.  
 
Oplægget er sendt ud til integrationsrådets medlemmer. 
 
  

5.  COVID-19 information, v. 
sekretariatet 
 

Orientering  COVID-19 forum i Holbæk Kommune har bedt integrationsrådet om at 
medvirke til at øge kommunikationen til etniske borgere:  
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”Der henvises bl.a. til at bruge det kommunikationsmateriale på fremmede 
sprog, der ligger på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Desuden henvises til 
Københavns kommunes hjemmeside, hvor der under coronamateriale ligger 
både kommunikationsmateriale og små film, på en række fremmede sprog. 
  
Infomateriale på andre sprog: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Film-
paa-tyrkisk-om-ny-
coronavirus   og   https://www.sst.dk/da/Udgivelser?Corona-
tema={85F8B818-8B9A-4B2E-978B-DD3B0596ED60}&searchWord=mundbind 
 
Integrationsrådet har taget opfordringen til efterretning.   

 

6. Opfølgning fra konference om 
indsatsen for traumatiserede 
flygtninge, ”Nye Rødder”, 
november, v. Jean, Margrethe og 
Christian  

Orientering 10 min Margrethe Bjerre gav et resume af konferencen.  
I forhold til at få traumatiserede flygtninge og indvandrere med i 
samfundet, er inkluderende fællesskaber ifølge en af oplægsholderne 
afgørende for succes.  
 
Der er købt en bog ind, som er forfattet af konferencearrangøren. 
Bogen er hos Jean og kan lånes, hvis man er nysgerrig på indsatser for 
de traumatiserede flygtninge og indvandrere.  
 
  

7.  Henvendelse fra Elderlearn, v. Jean   Orientering 10 min Elderlearn har henvendt sig vedr. et projekt, hvor ældre og 
udlændinge kan hjælpe hinanden.   
 
Ann-Katrine vil sammen med Jean tage kontakt til projektet for at høre 
nærmere. 
 

8.  Integrationsrådets mødedage og 
mødetidspunkter i 2021 
v. sekretariatet 

Orientering  5 min Møder i integrationsrådet holdes kl. 16.15 – 18.15 i 2021. Der holdes 

minimum 6 møder fordelt over kalenderåret. Nye mødedatoer er på vej. 

Sekretariatet vil lægge møder på forskellige hverdage i løbet af året.   

9. Nyt fra sekretariatet, v. Christian  Orientering 10 min - Julegaver tilsendes med snailmail i år.  

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Film-paa-tyrkisk-om-ny-coronavirus
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Film-paa-tyrkisk-om-ny-coronavirus
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Film-paa-tyrkisk-om-ny-coronavirus
https://www.sst.dk/da/Udgivelser?Corona-tema=%7b85F8B818-8B9A-4B2E-978B-DD3B0596ED60%7d&searchWord=mundbind
https://www.sst.dk/da/Udgivelser?Corona-tema=%7b85F8B818-8B9A-4B2E-978B-DD3B0596ED60%7d&searchWord=mundbind
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- Integrationsrådets årsberetning 2020 forventes politisk behandlet i 
marts 2021. Forinden skal integrationsrådet have den til 
godkendelse.  

 

10. Eventuelt Orientering 5 min  
 

 


