
UDKAST TIL  Referat af møde i Holbæk Kommunes Integrationsråd 

Tirsdag den 16. august 2016 kl 19.00-21.00 
 
Nr. Dagsordenspunkt 

 Tilstede:  
Ann-Cherie, Rasmus, Susanne, (Ann-)Katrine, Christel, Karina Terkelsen (suppleant for Hristina), Gitte, Jean 
Adm: Jette, Marianne  
 

1. Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Kort præsentationsrunde   
Samt gennemgang af hvem der er suppleanter for rådsmedlemmerne. 
 

3. Ændring af Integrationsloven og forskellige andre love.   
Der er kommet nye væsentlige ændringer i integrationsloven. Programleder Jette Ammar Kristoffersen 
holdt om hvordan Holbæk Kommune planlægger den fremtidige integrationsindsats med afsæt i 
ændringerne, med vægt på effektive forløb der fører til selvforsørgelse. 
 
I den efterfølgende debat fortalte nogle rådsmedlemmer, at det er bemærket i skole/institutioner, at flere 
børn hentes senere; det vurderedes at være en følge af den øgede indsats, der medfører at flere flygtninge 
er i praktik. Flere i praktik og arbejde kan eventuelt også medføre, at flere familier vil melde deres børn i fx 
SFO. Og søge friplads pga. integrationsydelsen. 
Det kan også medføre at flere ønsker pasning af børn i ferieperioder – hvor forældrene skal være i 
praktik/job. 
 
Ifm snusepraktikker anbefalede et rådsmedlem, at mentorordning tænkes ind. 
 

4. Integrationsrådets arrangement den 20.09.16, ”Fakta og følelser” 
Der er lavet et godt program. Christel og Katrine gennemgik programmet, forberedelsesopgaver samt 
fordeling af disse, som det blev aftalt på forberedelsesmødet den 09.08. I forhold til dén plan, er der en 
ændring, nemlig at Erdogan skal rejse fra 1.9 til 1.10, så Katrine bestiller sandwich efter tilmeldingsfristen. 
 
Ole Friis har lavet gode forslag til plakat og folder, som blev fremlagt.  
Rasmus og Christina laver overordnet distributionsplan, og så snart materialer er klar, kan alle 
rådsmedlemmer gå i gang med at fordele i deres netværk. 
 

5. Møde med ”Udvalget Job og Uddannelse” 21. september  
Integrationsrådet er inviteret til møde med udvalget den 21.9, for at drøfte den (halv)årlige status på 
integrationsstrategierne spor 1 og 2. Integrationsrådet ønsker at forberede dette på næste rådsmøde den 
14.9, hvor Ann-Cherie først holder oplæg og der derefter arbejdes med temaerne. 
 

6. Mødested for unge / voksne  
Rasmus fortalte, at unge flygtninge (som er for ”gamle” til at komme i Vestergade) efterlyser et sted i 
Holbæk hvor de kan mødes med andre, også danskere, i fritiden. Ellers bliver det ofte til, at mange går på 
sprogskole/praktik og så hjem. De vil gerne mere i kontakt med andre, både unge og ældre. 
En slags mødested, hvor det ikke koster penge ligesom det gør at gå på en almindelig café. Måske et lokale 
med en kaffemaskine og nogle sofaer. 
Den/de mest aktive unge har allerede et samarbejde med ressourcepersoner i kommunen, om udvikling af 
idéen og undersøgelser af hvilke muligheder der er.  
 
Integrationsrådet drøftede dette, og holdningen er, at rådet bakker op om idéen.  
Rådet vil også gerne tage det med i sine drøftelser i forbindelse med den kommende status for 
integrationsstrategier. 
 



7. Opfølgning på øvrige aktiviteter / hvad rådet skal fremover   
 

o Integrationsrådets møde med Tyrkisk-Islamisk Kulturforening rykkes fra 14.09.16 til den 

02.11.16. Årsagen er, at formanden for Tyrkisk-Islamisk Kulturforening ikke kan den 14.09.   

 

o Debat med SSP forsøges planlagt til den 07.12.16 

 

o Rådet besluttede på sit møde den 22.06.16, at rådet i 2017 holder et 

temaarrangement/konference om ”Kulturmødet på arbejdspladsen”. 

8. Siden Sidst 
Dette punkt afløser jf. beslutning på mødet den 22.06.16 den tidligere punkt ”orientering fra formand og 
sekretariat” 

 

o Ann-Cherie: Den 10. september er det et stort arrangement i Forum, ”Velkomstfesten” med 

virksomheder og mange andre. Ann-Cherie m.fl. tager derind, og opfordrer til evt. 

fælleskørsel.  

 

o Rasmus: Der er forslag på byrådsmøde i morgen angående standard for 

modersmålsundervisning.  

 

o Jette: Der er pt ansættelsesstop i Alle Kan Bidrage, som Integrationsafdelingen hører til. 

 
o Marianne: Ved Velkomstmødet for nye flygtninge i Holbæk, den 12.04.16, blev Søren 

Kjærsgaards tale optaget og oversat til tigrinya og arabisk. Talerne er nu tilgængelige på 

www.vimeo.com, søg på ”flygtninge holbæk” så kommer de frem, eller følg disse links:    

https://vimeo.com/179044193 https://vimeo.com/179025397  

 
o Der er nu ansat 4 sociale viceværter til de midlertidige indkvarteringer, deres mailadresser 

er: 

Henrik G:       heger@holb.dk 

Maher K:       makha@holb.dk 

Marianne J:   marij@holb.dk  

Thomas A:     thand@holb.dk  

 

o Marianne: Har indkaldt til første fælles koordineringsmøde for integrations-frivilliggrupper i 

Holbæk, der holdes den 25.08.16 

9. Forslag til ændring af Forretningsorden for Integrationsrådet: 
 
Som følge af, at Byrådet på møde den 11.11.2015 besluttede ”at integrationsrådets periode forlænges til og 
med udgangen af byrådsperioden”, besluttede Integrationsrådetrådet, at Rådets forretningsorden §2. stk. 
3. ændres til: 
”Integrationsrådets funktionsperiode er foreløbigt fastsat til udgangen af 2017” 
 

9. Eventuelt 
Intet særskilt 
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