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Referat 

Sted:  Frivilligcenter Rudersdal, Kulturcenter Mariehøj, Storm P, Lokale 202 
 
Deltagere:  Kim Hedemann, Rudersdal Jobcafe (gæst) - Kristian Geiker, Beskæftigelse - Kristina Dyrlund, 

Frivilligkonsulent - Gitte Næsbøl Magnus, Ung i Rudersdal - Nada Nanaah, Dansk-Syrisk Kul-
turforening - Lotte Hassing, Frivilligcenter Rudersdal - Eva Nanni, Venligboerne (referent) 

 
Afbud:  Hanne Bruun, Kontaktgruppen i Nærum - Gabriele Salmuth, Kontaktgruppen i Nærum - Niels 

Helmø, Birkerød Flygtningekontakt 
 
 

Emne Uddybning 

Forslag fra Integrationsforum, 

herunder opfølgning 

 

1. Ingen på dette møde 
 

Forslag fra Integrationsnet-
værket, herunder opfølgning 

2. Husorden/vilkår for midlertidige boliger. Fx hvorfor man ikke må 
have overnattende gæster. Integrationsnetværket ønsker indsats-
gruppe til at klarlægge/forbedre forholdene. 

Ønsket er imødekommet, idet den tidligere Indsats-
gruppe Egebæk er genopstået med bl.a. ovenstående 
indhold og med Malene Toscani som tovholder. Første 
møde afholdtes den 30. april.   
 

3. Boligfordelingspolitik. Integrationsnetværket ønsker indsatsgruppe 
om dette, men kan pt. ikke mønstre deltagere.  

Punktet henlægges, indtil der evt. er personer, som vil 
etablere en indsatsgruppe.  
 

4. Nye ungdomsboliger i Nærum. Bliver de tilgængelige for flygtninge 
i uddannelse? 

Gitte fortæller, at boligerne er beregnet for stude-
rende på DTU. 
 

Forslag fra koordineringsgrup-
pen til nye indsatser og op-
følgning på igangværende 
 

5. Erfa-møde for flygtninge om jobsøgning. 

Gæst/ forslagsfremsætter: Kim Hedemann, om at bruge ”gamle” 

flygtninge til at hjælpe de nye på vej. 

KO anbefaler, at der afholdes møde for de forskellige 
sproggrupper med deltagelse af personer (rollemo del-
ler), som har haft arbejde gennem længere tid. Tov-
holder: Nada (arabisk), Eva (farsi) og Gabriele (tig-
rigna). 

 
6. Fastholdelse i job. Fremsat af Martha Ahlmann. 

Pkt. fra sidste møde. Hvem kan uddybe, Kristian? 

Punktet udgår. Indgår i pkt. 5  
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7. Indsatsgruppe til rekruttering af nye frivillige. (Lotte) 

Tanken om en indsatsgruppe henlægges pga. mang-
lende ressourcer. Konkret mangler Nadas gruppe for 
modersmålsundervisning en arabisk talende lærer. 
Lotte opslår stillingen i Frivilligjob.dk. Kristina henvi-
ser til en kommende hjemmeside i RK for Frivillige. 
Her kan man annoncere efter frivillige i en lokal ud-
gave af Frivilligjob.dk 
 

8. Fondsansøgning til støtte for højskoleophold, status. (Niels) 

Ikke behandlet 
 

9. Projekt evt. PC-café v/ ekstern, frivillig advokat og ejendomsmæg-

ler, status og brainstorming.  

Lokaler med Mac-udstyr på Mariehøj kan ikke benyt-
tes, da projektforslags-stilleren kun kan betjene PC. 
Der er mulighed for at benytte UIR`s PC- lokaliteter i 
hhv. Nærum, Holte og Birkerød. Besøg på Egebæk 
(den 14. maj) og senere andre bo- og aktivitetssteder 
skal vise forslagsstilleren, hvordan møder (herunder 
rådgivning) mellem frivillige og flygtninge foregår pt. 
Tovholdere: Eva og Niels.  
 

10. Jobs Partner, status. Spørgsmål til Beskæftigelse/Kristian (Eva) 

Der er positive tilbagemeldinger fra de flygtninge, 
som er blevet spurgt, om den nye undervisningsform, 
hvor 9. klasses-undervisning understøttes af JobsPart-
ner på VUC i Hillerød og København. KO-gruppen hå-
ber at blive imponeret af nogle gode tal ved evt. kom-
mende status på projektet i Rudersdal Kommune. Nyt 
møde mellem frivillige og JP den 28. maj + Besøg af 
firmaet i Jobcafeen samme dag kl.14.  
 

11. VUC, status. Spørgsmål til Beskæftigeles/Kristian (Eva) – Punktet 

udgår, da det indgår i pkt. 10 

 
12. Repatriering. På sidste Integrationsforummøde blev dette kort 

omtalt. Kan dette gentages/uddybes? Spørgsmål til Beskæfti-

gelse/Kristian (Lotte) 

Repatriering, dvs. økonomisk hjælp til at vende til-
bage til hjemlandet. Der er afsat 60.000 kr. til efter-
uddannelse af 2 ansatte i RK (Beskæftigelse og 
Ydelse)om dette. Til efteråret vil der blive udgivet ge-
nerel vejledning om metode og økonomien. Indtil vi-
dere skal flygtninge, som ønsker viden om dette, kon-
takte sagsbehandleren.  
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13. Forslag om at formulere spørgsmål fra Koordinationsgruppen til 
Integrationsforum om de nye ventelisteregler for almennyttige bo-
liger. (Eva) 

Emnet bringes videre til Integrationsforum d. 17. maj 
under punktet: Sidste nyt fra KO-gruppen 
 

14. Forslag om at formulere spørgsmål fra Koordinationsgruppen til 
Integrationsforum om Rudersdal Kommunes Erhvervs-og Vækst-
råd. De har den 13. marts 2018 fået godkendt kommissorium for 
perioden 2018-2021. Hvilken kontakt er der mellem flygtninge og 
det erhvervsliv, som vækstrådet repræsenterer? (Eva) 

Emnet bringes videre til Integrationsforum d. 17. maj 
under punktet: Sidste nyt fra KO-gruppen 
 

Eventuelt  15. Organisationsoversigt over Beskæftigelse v. Kristian 

Kristian udleverede kopi af organisationsplanen   
 

Næste møde. 
Udskiftning i gruppen. 

16. Næste møde onsdag 13. juni kl. 10.30-12.30 i Frivilligcentret 
 

17. Udskiftning i gruppen 
Niels Helmø ønsker ikke at fortsætte i gruppen, og 
Hanne Bruun er sygemeldt.  De to suppleanter Nada 
og Gabriele træder ind i stedet, hvorefter gruppen in-
gen suppleanter har.  
 

 


