
Referat fra Integrationsnetværksmøde den 20. marts 2017 

Deltagere:  

Bjarne C, Søren Grotum, Gitte Lau, Gabriele Lassen Salmuth, Trine Bjørn, Susanne Cordes, Nada Naanaah, Eva 

Nanni, Hanne Nicolaisen, Anne Mette Maimann, Niels Helmø, Sten Sverdrup, Eva Sverdrup-Jensen, Povl 

Markussen, Arna, Hanne Bruun, Hanadi Soeed, Anja Gjerulf.  

Referent:  

Anne Mette Maimann 

Emne Referat  

Velkommen ved mødeleder og 

værter 

Anja Gjerulf bød velkommen til Frivilligcenter Rudersdal og fortalte kort om 

foreningen og dens aktiviteter.  

Opfølgning fra sidste referat Ved sidste møde blev der nedsat en Redaktionsgruppe, der har til formål at 

arbejde videre med en model til det fremtidige samarbejde. På mødet kunne 

gruppen fremlægge sit arbejde samt status for det videre arbejde.  

Præsentation af de frivillige De frivillige fortæller om deres tilknytninger 

Information om nyt fra 

Kommunen  

Martine Borum-Jensen, Rudersdal Kommune. Erstattet af Arna på grund af 

sygdom. 

▪ Status på Ungegruppen mv.   

Projekt Unge Flygtninge, nu for 18-25-årige, senere måske fra 15 eller 16. 11 

forskellige afdelinger af kommunen deltager. Har haft et positivt første møde 

med 30 unge, som gav input. De mødes igen 27. marts 15-17 i jobcenteret, 

hvor der også deltager UU-vejledere 

I juni er der workshop, i august deltager alle indsatsgrupper i opstartsmøde, 

som derefter mødes månedligt indtil december. Målet med projektet er, at 

de unge ikke skal blive en sag i jobcenteret. Arna tjekker om flere unge er 

velkomne, og melder tilbage. 

 

Projektet hos kommunen omfatter også Flygtningefamilier, fra ung til voksen 

og komplekse familier. 

 

▪ Frister for mødeindkaldelser  

De korte frister er problematiske, især når det handler om møder, hvor det er 

vigtigt, at mange frivillige deltager. Det er bedre at indkalde i god tid, og så 

minde folk om det, når man kommer tættere på. Det ønskes også, at hvis 

mere end halvdelen af gruppen som er påvirket af mødet ikke kan komme, så 

udsættes mødet. Det foreslås, at møder for integrationsnetværket afholdes i 

Frivilligcenterets regi, så de kan stå for mødeindkaldelser. 

 

▪ Opfølgning på LBB-møde; er der behov for nyt møde? 

Der efterlyses et referat fra det afholdte møde, Arna sender det ud 

efterfølgende. Der ønskes, at der afholdes endnu et møde for 

Integrationsnetværket, så alle kan få indsigt i udbyttet fra projektet, og vi kan 

blive kvalificerede i det videre arbejde. Det ønskes også at de kommunalt 

ansatte deltager igen. Arna tager det med videre. 

 



▪ Information om pulje til integrationsprojekter 

Kommunen sender informationerne ud, om hvem der kan søge, hvad der kan 

søges til, hvordan man søger osv. Arna noterer, at det skal sendes ud til 

Integrationsnetværket. Det foreslås, at vi på netværksmødet diskuterer 

mulige projekter.  

 

▪ Kursus om 225-timersreglen   

Der er ønsker om et kursus lig dem om brug af Nem-ID og ansøgning om 

enkeltydelser, omkring 225-timersreglen. Eller eventuelt et møde for frivillige 

og flygtninge med tolk. Det blev foreslået, at det lægges ud til sprogskolerne 

at give et kort kursus, da man ellers risikerer, at de ikke kommer. Et andet 

forslag gik på en model ligesom i Gentofte, hvor kommunen sender en 

sagsbehandler ud til de forskellige bosteder, så det ikke bliver en opgave for 

de frivillige.  

 

▪ Status på kontaktpersoner/-familier  

Gitte, Maj-Britt og Hanne B modtager informationer om de flygtninge, der 

søger kontaktfamilier, da Røde Kors ikke har kapacitet til det nu. Der mangler 

i høj grad kontaktfamilier. Der ønskes et punkt på et senere møde til 

diskussion af problematikken, og udmelding fra Erik Kristiansen omkring 

status på Røde Kors’ kontaktfamilier. 

 

▪ Hvordan tager vi imod flygtninge?  

Gitte og Eva Nanni har deltaget i introduktionsmøder og har fortalt om de 

forskellige frivillige grupper. De har en opfattelse af, at møderne ikke 

fungerer helt så hensigtsmæssigt. Gitte, Eva Nanni og Trine vil gerne hjælpe 

kommunen med at kvalificere informationsmøderne. 

 

Der efterlyses desuden, at frivillige får at vide, når der flytter nye flygtninge 

ind på bostederne. Arna tager det videre.  

De tre sidste punkter blev udskudt til senere tidspunkt pga., at tiden var gået.  

Det fremtidige samarbejde efter 

LBB 

Redaktionsgruppen fortalte om, hvor langt arbejdet er kommet:  

Gruppen har holdt møde med og uden kommunen. Den skal mødes igen uden 

kommunen for at snakke igennem, hvad der skal samarbejdes om og hvordan.  

Redaktionsgruppen fremlagde sine forslag til forskellige ændringer til det 

fremtidige samarbejde, som bl.a. handlede om, hvad der skal drøftes på 

netværksmøderne og hvilke emner, der kan tages op, og hvordan der kan 

arbejde videre med dem. 

Aktiviteter skal sendes til Anja, som melder ud til netværket sammen med 

udsendelse af dagsorden, så der ikke bruges så meget tid på møderne. 

Spørgsmål og emner, der skal tages op, sendes også til Frivilligcentret, så det 

kan tages op på næste møde, og der kan eventuelt nedsættes en indsatsgruppe 

eller arbejdsgruppe.  

Der kom yderligere forslag til:  

▪ At Netværket ikke kun inviterer fra jobcenteret, men også andre områder.  

▪ At andre frivillige også kan deltage på møderne, hvis det er relevant.  



▪ At sportsforeninger og erhverv også deltager. 

Redaktionsgruppen arbejder videre med udkastet til samarbejdsaftalen, og der 

vil på et senere tidspunkt komme en nærmere beskrivelse af den.  

Samarbejde på tværs Der blev efterlyst en handleplan, så man ikke kommer til at overlappe 

hinanden, men også sørger for, at der bliver taget hånd om alle. Man skal passe 

på, at der ikke er nogen, som føler de ’ejer’ nogle flygtninge. Netværksmøderne 

skal bruges på koordinering. Der bliver også efterlyst en ensretning af 

kommunikationen.  

Der blev også efterlyst feedback fra flygtninge og deltagelse fra de ’gamle’ 

flygtninge (eller nye medborgere) i det frivillige arbejde. 

▪ Søndagscafeen – en mulighed for at samarbejde. 

Meddelelser og evt.  Frivilligcentret:  

Fælles Rekrutteringsarrangement? Der er stadig interesse, det tages op næste 

gang. 

Næste møde er den 29. maj kl. 16.30-19.00. Venligboerne er værter i 

Frivilligcenterets lokaler på Mariehøj, Øverødvej 246B.  

Redaktionsgruppen sætter en ny form for dagsorden til næste møde.  

Steen efterlyser en IT-kyndig til at hjælpe i Røde Kors. Det bliver også sendt ud.  

Det blev foreslået, at dem som har et projekt de gerne vil søge penge til fra 

puljen, skal sende en oversigt over projektet med tovholdere, deltagere og 

budget, så vi kan tage stilling til det til næste møde. 

Frivilligcenteret opdaterer Niels’ liste over aktiviteter og tovholdere, og sender 

det ud.  

 

 

 

 


