Referat fra møde i Integrationsrådet
Lyngby-Taarbæk Kommune
Torsdag d.10.09.15.
Til stede:
Gitte Kjær-Westermann, Formand, udpeget af Kommunalbestyrelsen
Fargana Ismailova, etnisk repræsentant
Ruth Jensen, LyngbyGuiderne
Bjarne Olsen, Lyngby Frivillignet
Imdad Ali Dogar, etnisk repræsentant
Mette Hoff, Kommunalbestyrelsen
Henrik Bang, Kommunalbestyrelsen
Muharrem Ayyildizoglu, etnisk repræsentant
Silas Mudoh, etnisk repræsentant
Gitte Heiberg-Iürgensen, Idrætsforeningerne
Salem Ghaiby, etnisk repræsentant
Mahin Atabakhsh Khalessi, etnisk repræsentant
Sara Al-Saudi, observatør/mulig ny suppleant
Lone Nygaard Jensen, Chef for Center for Social Indsats
Karina Elisabeth Hoyda, ansat i Center for Social Indsats (referent)
Charlotte Olsen, Afdelingsleder i Center for Social Indsats
Afbud:
Anne-Marie Sejer, Oplysningsforbundene
Massoud Kadkhodaee, etnisk repræsentant
Ye Li, etnisk repræsentant
Tony Trondhjem Sørensen, LO Storkøbenhavn
Janni Rosendahl, De almene boligorganisationer
Stig Løjborg-Nielsen, udpeget af Kommunalbestyrelsen

Pkt. 1

Valg af ny formand samt næstformand for Integrationsrådet
 Valg af formand
Eftersom den tidligere formand Amtul Shafi Malik (Nahdia) er udtrådt af
Integrationsrådet efter sidste Integrationsrådsmøde, skulle der vælges en ny
formand. Gitte Kjær-Westermann stillede som den eneste op til formandsposten,
idet hun i sin mail til centerchefen tilkendegav, at hun gerne fortsatte som
næstformand, dersom en anden i rådet ønskede formandskabet, men at hun
stillede sig til rådighed for formandskabet, dersom ikke andre ville. Efter en
spørgerunde på mødet vedr. medlemmernes opbakning til Gittes kandidatur til
formandsposten, blev Gitte valgt som ny formand for rådet, eftersom der var fuld
opbakning fra alle medlemmer.


Valg af næstformand
Da posten som næstformand var blevet ledig ved Gittes udtrædelse, skulle der
efterfølgende vælges en ny næstformand. Der blev spurgt ind til, hvem der ville
være interesserede i at opstille som næstformand.
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I den forbindelse var der flere, der ytrede, at posten som næstformand bør gå til
en etnisk repræsentant. Samtidig blev der spurgt ind til, hvad posten som
næstformand indebærer. Her berettede Gitte KW, som tidligere næstformand, at
næstformanden har mulighed for at have en meget aktiv rolle, ved fx at
supportere formanden og byde ind med egne forslag, samt deltage i formøderne
før Integrationsrådsmøderne.
Da ingen medlemmer pt. ønskede at stille op til posten som næstformand ved
dette møde, blev det besluttet, at medlemmerne tænker over det til næste gang.


Pkt. 2

Observatør/mulig ny suppleant
Eftersom en interesseret borger, Sara Al-Saudi, var interesseret i at deltage i
dagens møde som observatør/mulig ny suppleant, blev det vedtaget, at hun
kunne deltage i resten af mødet.

Godkendelse af dagsorden
Det blev foreslået at begynde mødet med nyt fra de politiske udvalg under pkt. 12 og
med nyt fra arbejdsgruppen om børn og integration, eftersom Mette Hoff var nødsaget til
at forlade mødet efter den første time.
Dagsordenen blev med denne ændring godkendt.

Pkt. 3

Velkommen til to nye medlemmer af Integrationsrådet
Der blev budt velkommen til to nye medlemmer af rådet Mahin Atabakhsh Khalessi og
Salem Ghaiby, som er trådt ind i rådet efter Nahdias og Athias udtrædelse.
Ligeledes blev der budt velkommen til Centerchef Lone Nygaard Jensen og Karina
Elisabeth Hoyda, ansat i Center for Social Indsats.

Pkt. 4

Godkendelse af referat fra d. 28. maj 2015
Referatet blev godkendt

Pkt. 5

Orientering ved Formand og Næstformand
Orientering ved Formand
 Samarbejde mellem Kommunen, Rotary og Frivilligcenteret
Gitte KW orienterede om initiativet Civilsamfundets Task Force og den digitale
platform, kaldet ’Kanten’, som er ved at blive udviklet i et samarbejde mellem
kommunen, Rotary og Frivilligcentret. Formålet med den digitale platform
’Kanten’ er at sikre en mere velkoordineret indsats på det frivillige område og
bidrage til en øget synliggørelse af det frivillige foreningsområde. Derudover er
ideen også at inddrage private virksomheder med det formål at få dem til at
donere tid til fx advokat bistand eller regnskaber, som mange frivillige foreninger
bruger mange penge og meget tid på. Initiativet kommer også til at indeholde en
Mentor del. Denne digitale portal vil være færdig d. 8.oktober i år, og
hjemmesiden kommer til at hedde www.kanten.eu.


Samarbejde mellem Integrationsrådet og Kultur- og Fritidsudvalget
For at styrke samarbejdet mellem Integrationsrådet og Kultur- og Fritidsudvalget,
har der været afholdt et møde mellem Gitte Kjær-Westermann, Direktør Pernille
Holmgaard, Vicekommunaldirektør Birger Kjer Hansen samt formand for Kulturog Fritidsudvalget Dorte La Cour. Bl.a. vil de se på, om samarbejdet kan gøre
mere for unge mennesker, og på det faktum, at Integrationsrådet ikke er
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høringsberettiget. Dette punkt vil Pernille Holmgaard se nærmere på. Derudover
blev de på mødet enige om, at man vil bidrage til, at der kommer øget fokus på
de gode historier om etniske minoriteter, idet de gode historier ofte mangler i
mediebilledet. Det næste møde i gruppen vil finde sted i slutningen af året.
Orientering ved Charlotte Olsen
 Status på den midlertidige indkvartering
Kommunen har indtil dags dato modtaget 53 flygtninge i år. Tilgangen af
flygtninge til kommunen fordrer et vist omfang af boliger til de nyankomne. Status
på boligsituationen er, at kommunen nu råder over seks midlertidige
indkvarteringsboliger, hvoraf de sidste tre er taget i anvendelse indenfor de sidste
4 måneder. Hver gang, at kommunen tager en ny bygning i anvendelse som
midlertidig indkvarteringsbolig, bliver der samtidig sørget for pr. brev at informere
naboerne til de pågældende boliger. Vedr. den midlertidige indkvartering på
Nøjsomhedsvej 13, blev det foreslået, at den nærliggende skole, Lundtofte Skole,
og SFO, ligeledes informeres om de nye naboer, enten pr. brev eller mail.

Pkt. 6



Facebook: Venligboerne Lyngby-Taarbæk
Medlemmerne blev informeret om Facebook-gruppen Venligboerne LyngbyTaarbæk, som er en åben gruppe, baseret på frivillighed, hvor først og fremmest
borgere i kommunen kan lægge opslag op om aktiviteter og andre tilbud, som
eksempelvis donationer, til flygtninge i kommunen. Medlemmerne blev opfordret
til at melde sig ind i gruppen, da der foregår rigtig meget på det frivillige område i
forhold til flygtninge i kommunen.



Forslag vedr. privat indkvartering
I forbindelse med redegørelse for status vedr. kommunens midlertidige
indkvarteringer, foreslog et af medlemmerne at gøre forsøg med privat
indkvartering af flygtningene. Som respons blev medlemmerne orienteret om, at
kommunen har annonceret efter private udlejningsmuligheder tidligere i år, samt
at kommunen har modtaget flere henvendelser fra borgere, som er interesserede
i at leje ud til flygtninge. Dog har det endnu ikke ført til privat indkvartering, da
kommunen ønsker, at det bliver et godt match mellem flygtning og udlejer.



Vedr. idrætstilbud til flygtninge og reduceret kontingent ved Gitte HI
I forbindelse med ovenstående drøftelser om de frivillige initiativer i kommunen,
blev der orienteret om, at FIL (Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i
Lyngby-Taarbæk), som medlem af Integrationsrådet, er blevet kontaktet vedr.
muligheden for at tilbyde flygtninge medlemskab af idrætsforeninger mod betaling
af et reduceret kontingent. Spørgsmålet er rejst af forvaltningen, på vegne af
LyngbyGuiderne, som oplever, at flygtningene ønsker tilknytning til
idrætsforeningerne, men af økonomiske årsager ikke har mulighed for at melde
sig ind. Forslaget vil blive drøftet på næste bestyrelsesmøde i FIL.
Det blev også foreslået, at flygtninge evt. vil kunne få medlemskab af en klub
mod, at de til gengæld hjælper til i klubben, med fx maling, istandsættelse af
lokaler eller lignende. På denne måde får begge parter noget ud af det. Samtidig
blev der spurgt ind til, om man kan komme i betragtning til lån af lokaler til
eksempelvis fodbold, hvis man er en forening og samtidig medlem af FIL. Salem
fortalte i den forbindelse, at de er en afghansk gruppe, som meget gerne vil spille
fodbold. Salem blev informeret om, at Integrationsrådets sekretariat kan
kontaktes i forhold til hjælp til dannelse af en forening.

Tilbagemelding fra arbejdsgrupperne vedrørende Rådets fokusområder
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Børn og integration – hvordan sikres den bedste integration af kommunens
børn – Mette Hoff
Mette har udarbejdet et oplæg i forhold til indsatsen på børneområdet, som
hun fremlagde på mødet. Med udgangspunkt i filmen ”Sproget er en gave fra
mor og far”, har Mette udarbejdet et forslag til et pilotprojekt med fokus på
sprogstimulering og sprogtilegnelse for tosprogede børn. Pilotprojektet er et
”kursusforløb” for tosprogede førskolebørn og deres forældre, som indbefatter
3 ture til steder/seværdigheder i kommunen samt et indledende møde, der
belyser vigtigheden af sprogtilegnelse. Af steder foreslås det at besøge
Frilandsmuseet, Naturskolen i Rådvad og Stadsbiblioteket. Ved hvert besøg
skal der arrangeres en aktivitet, som viser forældrene, hvorledes de kan bruge
stedet sammen med deres barn. Hensigten er, at børnene taler med
forældrene om det, de oplever sammen for derigennem styrke barnets
tilegnelse af nye ord og begreber. Formålet med projektet er, at tosprogede får
et bedre ordforråd og dermed bedre sproglige færdigheder via aktiviteter i
lokalsamfundet, således at de når op på samme niveau som andre danske
børn. Projektet hviler på den antagelse, at tosprogede børn kan udvikle
begreber og tilegne sig sprog ved sammen med deres forældre at besøge og
opleve steder i kommunen, som ellers mest benyttes af etnisk danske familier.
Mette orienterede om, at hun har brug for input fra rådet til projektet for at
kunne arbejde videre med ideen. På mødet blev således spørgsmål om bl.a.
årstid, antal familier, fagpersoner og økonomi drøftet. I forhold til årstid blev
det foreslået, at det må være et forårs-/forsommerprojekt, men at man vil
kunne starte med biblioteksturen, da denne ikke afhænger af vejret. I forhold
til antal familier, blev deltagelse af 5-7 familier med førskolebørn foreslået,
idet dette antal vil kunne håndteres i pilotprojektet. Der blev desuden
orienteret om vigtigheden af inddragelse af fagpersoner i projektet, således at
der også er en teoretisk tilgang til projektet, som kan være med til at sikre, at
samtalerne
indholdsmæssigt
og
pædagogisk
tilrettelægges
så
hensigtsmæssigt som muligt for gruppen, således at forældrene forstår, hvad
de og børnene får ud af aktiviteterne. Hvad økonomien angår, vil der være
behov for tilvejebringelse af økonomi til projektet, fx i form af fondsmidler, der
kan dække omkostninger og ressourcer (fx køb af arbejdstid fra
tosprogskonsulent eller andre fagpersoner). På den baggrund blev der
fremlagt et behov for hjælp til at søge fondsmidler samt et behov for
ressourcepersoner, som vil kunne deltage i ”kursusforløbet”. Det blev nævnt,
at Winnie Berndtson, der er ansat i kommunen som fundraiser, vil kunne
hjælpe med fondsansøgninger.
Endvidere blev der fremført forslag om, at man i forbindelse med turene kan
tage billeder, som vil kunne fungere som oplæg til dialog med børnene, og at
man fx vil kunne involvere spejderne. Der blev spurgt ind til nedsættelse af en
arbejdsgruppe i forhold til sprogprojektet. Sara, som deltog som observatør,
og Imdad ville gerne deltage i arbejdsgruppen. De blev orienteret om, at
arbejdsgruppen selv skal aftale og planlægge møderne.



Unge og integration – samarbejde med UU-Nord - Bjarne og Gitte HI
Arbejdsgruppen vil gerne lave et eller flere uddannelsesarrangementer med
fokus på tosprogede unge med behov for større viden og vejledning om
ungdomsuddannelserne. Der er en gruppe unge, som har brug for at blive
informeret om de nye reformer og om de nye kriterier for optagelse, og de
har et behov for generel vejledning i forhold til valg- og handlemuligheder på
uddannelsesområdet.
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Arbejdsgruppen havde tænkt sig, at arrangementerne skulle løbe af stablen i
oktober og november, måske på Lundtofte Skole men nu da boligsocial
medarbejder Jannie Schiødt Thomsen er stoppet, har de ikke umiddelbart et
bindeled til de unge. Det blev foreslået at få fat i målgruppen via
folkeskolernes 9.-10.klasser og at få fat i de tosprogede UU-vejledere. Det
blev diskuteret, hvem målgruppen præcist skal være, og hvilke behov
arbejdsgruppen vil skulle imødekomme med arrangementerne. Det blev
endvidere foreslået at tage fat i UU-vejleder Mads Aafelt for at høre, hvilke
arrangementer de har lavet i bl.a. Gladsaxe. UU-nord har lavet åbent
hus/informationsarrangementer, men ofte kommer der kun de
ressourcestærke, mens en del tosprogede unge og forældre aldrig kommer.
Arbejdsgruppen efterlyste en medarbejder til noget benarbejde fremadrettet.
Interesserede vil kunne melde sig til Bjarne eller Gitte.


Det boligsociale område og Naboskabsprojekt – Imdad og Fargana
Arbejdsgruppen har taget kontakt til tre andre Integrationsråd med henblik på
at mødes og tale om, hvordan de forskellige Integrationsråd igangsætter og
laver projekter i deres kommuner.
Hvad Naboskabsprojektet angår, er der brug for input til, hvordan de kan
igangsætte det her i Lyngby-Taarbæk. Eftersom det var Nahdia og Atia, der
fremlagde de indledende ideer til projektet, er det pt. gået i stå efter deres
fraflytning fra kommunen. Det blev foreslået at undersøge, hvordan man har
båret sig ad med lignende projekter i andre kommuner og at finde inspiration
der til på nettet eller i referater fra rådets tidligere møder.
Der blev fremlagt forskellige forslag til selve indsatsen i projektet: At det
typisk vil være relateret til en boligforening. At det ikke nødvendigvis kræver
den store planlægning eller organisering, men at det kan udspringe af
spontane initiativer og nogle få ildsjæle, som fx starter med at banke på den
nye nabos dør for at byde velkommen med en kage eller lignende. Derefter
kan det brede sig som ringe i vandet, idet andre kan blive inspireret og få lyst
til at deltage i initiativet. Eller man kan holde møde med andre borgere i
området med henblik på yderligere organisering i form af fx en
velkomstkomite. Et andet forslag i forhold til realisering af projektet kunne
være indrykning af en annonce i avisen med henblik på at rekruttere frivillige
til projektet.
Timingen er rigtig god, da mange borgere selv henvender sig til kommunen
og fortæller, at de gerne vil gøre forskel for flygtningene.


Mentorkorpset for flygtninge – Gitte KW
Mentorprojektet kører godt, og mentorerne har gang i mange aktiviteter.
Derudover er alle blevet matchet med en flygtning. Det betyder, at det skal
overvejes, om der er behov for at uddanne nye mentorer, idet der vil komme
flere unge flygtninge til kommunen. Det blev endvidere fremlagt, at
mentorerne fortsat har penge til rådighed fra ansøgning og bevilling i 2013,
hvor de fik bevilget 20.000 kr. til projektet. De resterende midler vil blive
anvendt til forplejning i forbindelse med erfa-møder.



Kulturfestivalen – Gitte KW, Ye, Fargana, Salem, Ruth
Der har været afholdt to møder i arbejdsgruppen. Det blev fremlagt hvem af
rådets medlemmer, som deltager i arbejdsgruppen, og at bl.a. Karina Hoyda,
fra Center for Social Indsats, ligeledes vil være med i arbejdsgruppen.
Temaet for Kulturfestivalen er ’Livshistorier’ - både den dramatiske, den
stille, den gode historie – kort sagt alle historier. Programmet til
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Kulturfestivalen d.14.11.15. er delvist fastlagt, og på programmet vil der bl.a.
være mad, dans, stand up, satire, musik og sang fra mange dele af verden.
Der blev orienteret om, at formanden for Kultur- og Fritidsudvalget Dorte la
Cour vil åbne festivalen. Kulturfestivalen vil i år blive knyttet til projektet
’International Days’, som kører over flere dage i den periode, hvor
Kulturfestivalen skal foregå.
Næste møde i arbejdsgruppen er d.05-10-15.
Pkt.7

Drøftelse af udkast til visioner og målsætninger for flygtningeområdet i LyngbyTaarbæk Kommune
 Udkastet blev udsendt med dagsordnen
På baggrund af sidste integrationsrådsmøde d.28.05.15. hvor det blev meldt ud,
at der manglede nogle vigtige punkter i udkastet til visioner og målsætninger for
flygtningeområdet, er de ønskede punkter efterfølgende blevet tilføjet i
visionspapiret. Integrationsrådet godkendte således visionspapiret med de faldne
bemærkninger, og det blev besluttet, at det går videre til behandling i de politiske
udvalg.

Pkt. 8

Drøftelse af udkast til plan for ”den gode modtagelse af flygtninge i LyngbyTaarbæk Kommune”
 Udkastet blev udsendt med dagsordnen
I forbindelse med drøftelse af udkastet til planen for” den gode modtagelse”,
blev der spurgt ind til den eksisterende mentorordning for unge flygtninge og evt.
overlap i forhold til de nye forslag til frivillige aktiviteter i forbindelse med
modtagelsen af flygtninge. Der var enighed om, at de frivillige aktiviteter ikke skal
overlappe hinanden. Det blev fremlagt, at aktiviteterne ikke overlapper hinanden,
idet en flygtning, som har en mentor, måske vil få alle de frivillige tilbud, men at
ikke alle flygtninge vil få en mentor, og at nogle tiltag henvender sig til grupper,
mens mentorordningen er baseret på individuelle forløb.
I forhold til inddragelsen af de frivillige blev det foreslået, at involvere de frivillige i
endnu højere grad fra starten af, således at det indledende dialogmøde med de
frivillige suppleres med en større grad af involvering af de frivillige fra
begyndelsen af arbejdet med planen. Der er erfaring med, at de frivillige meget
gerne vil involveres allerede fra begyndelsen af nye initiativer, ligesom den
fortsatte involvering og høring af de frivillige er vigtigt i forhold til at fastholde dem.
I den forbindelse blev det pointeret, at planen, som den forelægger, er et
skrivebordsarbejde, som er tiltænkt at blive lagt ud til drøftelse med de frivillige,
inden der arbejdes videre med denne. Her blev det foreslået, at Integrationsrådet
fx vil kunne tage initiativ til et møde med flygtninge og borgere, der er
interesserede i at høre mere derom. Ligeledes blev der spurgt ind til, om
Integrationsrådets deltagelse i forbindelse med modtagelsen af flygtninge er
nævnt i modtagelsesplanen. Dette var der usikkerhed om, men det vil blive
undersøgt nærmere. I fald Integrationsrådets deltagelse ikke er nævnt i planen,
vil dette blive tilføjet. Det blev samtidigt understreget, at modtagelsesplanen skal
sendes til behandling i de politiske udvalg, inden den fremlægges for de frivillige i
kommunen.
Endvidere blev det pointeret, at den version af modtagelsesplanen, som
medlemmerne havde fået udleveret til dagens møde, er den version, som vil blive
sendt til de politiske udvalg, i fald den godkendes af Integrationsrådet. Den
tidligere version, som blev udleveret ved sidste møde d.28.05.15., var en kladde.
Planen, som den forelå til mødet, blev godkendt af Integrationsrådet med de
faldne bemærkninger og vil efter tilretning gå videre til behandling i de politiske
udvalg.
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Pkt. 9

Integrationsrådets deltagelse i Borgmesterens velkomstmøder for nye flygtninge


Pkt. 10

Det blev fremlagt for rådets medlemmer, om de kunne have interesse i at deltage
i de forestående velkomstmøder for nye flygtninge med henblik på at præsentere
Integrationsrådet og dets arbejde i kommunen. Dette var der stor opbakning til.
Det blev forelagt, at Borgmesteren samt en eller flere kommunale medarbejdere
vil deltage i møderne og byde velkommen til kommunen, og fortælle de nye
borgere
om
kommunens
indsats
for
nyankomne
flygtninge
og
familiesammenførte til flygtninge. Samtidig er det hensigten at Integrationsrådet
skal deltage med henblik på præsentation af rådets og dets arbejde. Følgende
medlemmer var interesserede i at præsentere rådet: Silas, Ruth, Bjarne, Imdad,
Fargana og Gitte KW. Det blev besluttet, at to af medlemmerne præsenterer
rådet pr. møde, og at der vil blive lavet en turnusordning, som fastsætter hvem og
hvornår, de skal deltage i møderne.
Endvidere blev der spurgt ind til, om de frivillige foreninger vil kunne komme til
møderne og præsentere deres aktiviteter. Dette kan ske i forbindelse med
præsentation af det enkelte medlem af Integrationsrådet, når de repræsenterer
en frivillig forening. Der er ikke afsat tid til egentlig præsentation af de enkelte
foreninger.
Status økonomi
 Status på Integrationsrådets pulje
Oversigten blev udsendt med dagsordnen.
Der er 36.000 kr., som der ikke er disponeret over. Derudover er der 29.600 kr.,
som er bevilget i indeværende år til bl.a. Kulturfestivalen, men endnu ikke
forbrugt. Det vil sige, at der er 36.000 kr. til rådighed til bevilling resten af året.


Pkt. 11

Retningslinjer for ansøgning og bevilling af midler fra Integrationsrådets
pulje
Gitte KW har taget initiativ til at redigere retningslinjerne. Dokumentet, inkl. de
nye rettelser, blev forhåndsgodkendt af rådet, og det blev besluttet, at
bemærkninger dertil skal gives indenfor 1 uge. Derudover blev det aftalt, at
dokumentet ligeledes skal ligge på kommunens hjemmeside, således at det er
tilgængeligt for alle interesserede.

Ansøgninger til Rådet
 Ansøgning fra Foreningen ’Frivillige mentorer for flygtninge i LyngbyTaarbæk’
Foreningen har ansøgt om midler til en bowlingtur og spisning i DGI-byen for
unge flygtninge og mentorer fra mentorgruppen. Foreningen brugte ikke alle
midler til sidste arrangement, en kanotur i juli, hvorfor rådet godkendte, at
foreningen må bruge midlerne til bowlingturen, mere specifikt til scenarie 3.
(Foreningen havde fremlagt fire forskellige scenarier). Rådet bevilligede således
6000 kr. til bowlingturen.


Tur til moskeen i Rovsinggade i København
Da Bjarne ikke havde undersøgt de praktiske forhold omkring turen til moskeen,
blev det besluttet at drøfte punktet ved det næste møde i rådet.
I forbindelse med turen til moskeen blev det foreslået at invitere flygtningene med
til moskeen med henblik på, at rådets medlemmer kommer i kontakt med
flygtningene. Flere medlemmer meldte tilbage, at det i så fald vil være to
forskellige arrangementer med hvert sit formål, da arrangementet i første omgang
var tiltænkt som et socialt arrangement kun for rådets medlemmer med henblik
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på at styrke samarbejdet. Det blev besluttet at drøfte forslaget til næste møde.
Pkt. 12

Tilbagemelding fra møder i råd og politiske udvalg
 Rådet for Etniske Minoriteter, intet nyt


Politiske udvalg ved Mette Hoff
Rådet blev orientereret om, at den kommunale budgetproces er i gang, og at
kommunens skal finde besparelser på flere millioner kr. for årene 2016 og 2017.
o

Vedr. klubstrukturen

I forbindelse med orienteringen om kommunens budgetforhandlinger blev
det fremlagt, at man i Børne- og Ungeudvalget vil se på klubstrukturen, da
mange børn er meldt ud af klubberne, hvorfor medlemstallet falder. Det
medfører opsigelse af personale, færre klubtilbud osv. Det er en dårlig
spiral, som udvalget er nødt til at drøfte.
o

Pkt. 13

Evt.




Vedr. Modtageklasserne
Der blev endvidere spurgt ind til, om der er områder, som vil blive berørt
af besparelser og effektiviseringer, som er relevante for Integrationsrådet.
Her blev modtageklasserne nævnt, idet de for nylig er blevet
omorganiseret. Men denne organisering er kun en midlertidig løsning.
Hele modtageklasse-området er under behandling, da der skal findes en
mere varig løsning. Lige nu er status, at der er bevilliget penge til et 5.
hold for M1 og M2, og at de er i gang med at opstarte et 6.hold. Presset
på dette område er stort, de bl.a. mange DTU- familier flytter til distriktet.

Mødet blev afrundet af en præsentationsrunde, hvor både de nye medlemmer
Mahin og Salem og de øvrige medlemmer præsenterede sig selv.
Derudover blev der fremlagt et forslag om udarbejdelse af visitkort til
Integrationsrådets medlemmer.
Der blev endivdere fremlagt forslag om, at bestridelse af formands- og
næstformandsposten kun skal være gældende i 2 år. Som respons blev det
meddelt, at de nævne poster efter reglerne allerede skal til genvalg hver andet år,
hvorfor ønsket allerede er opfyldt.
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